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1. HOKEJISTA RICHARD RAPÁČ OHLÁSIL PO DVOCH ROKOCH NÁVRAT NA 

ĽAD 
[18.08.2020; Noviny Východu; šport; s. 27; Jakub Bobovič] 

 
 

Spišskú povedú Spišák a Vantroba. Veľkou výzvou je nový Super Cup. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Hokejisti HK Spišská Nová Ves odštartovali v pondelok spoločnú prípravu na ľade. Na úvodnom tréningu 

Spišiakov, ktorých od novej sezóny povedie trénerská dvojica Róbert Spišák – Miroslav Vantroba, nechýbalo ani 
viacero novicov. Medzi novými posilami prvoligistu sa objavili aj viaceré známe mená. Tie prvé, medzi ktorým i 
nechýbali Surák, Hančák či Hvila, predstavilo vedenie klubu ešte v polovici júla. V kádri sa Spišiakom podarilo 
udržať aj hráčov, ktorí v uplynulej sezóne tvrdili muziku. Na Spiši budú pokračovať aj Štefan Fabián, Matúš 
Chovan, Lukáš Vartovník, Lukáš Novák, Martin Jakúbek či poľský talent Damian Tyczynski. Najnovšou akvizíciou 
Spišskej Novej Vsi sa stal popradský odchovanec Michal Korenko, ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku. 

Okrem týchto mien by mal v pozícii hráča v budúcej sezóne pôsobiť aj Richard Rapáč, ktorý ohlásil comeback. V 
minulej sezóne pôsobil v klube v pozícii trénera. Práve s hráčom, ktorý na konci júla oslávil Kristove roky, sme sa 
na začiatku prípravy na ľade porozprávali. 

* Po dvoch sezónach, keď ste si aj z dôvodu zdravotných problémov dali od hokeja pauzu, ste v júli ohlásili 
návrat na ľadovú plochu. Na čo si po dvojročnej pauze trúfate? Bude to skôr o usmernení mladších spoluhráčov, 
alebo chcete patriť k rozdielovým hráčom s veľkým priestorom na ľade? 

Zdravotný stav bol hlavným dôvodom, pre ktorý som musel ukončiť kariéru. Dnes je situácia lepšia. Srdce 
poslúcha, mám za sebou kvalitnú letnú prípravu a verím, že aj prípravu na ľade zvládnem tak, aby som mohol byť 
oporou mužstva do takej miery, ako to bolo napríklad počas môjho pôsobenia v Poprade. Ak by som nemal byť 
rozdielovým hráčom, tak sa postavím na striedačku a mužstvu sa budem snažiť pomôcť z pozície trénera. 

* V posledných dvoch sezónach ste stáli na lavičke HK Spišská Nová Ves v pozícii trénera. Čo vám ostatné 

dve sezóny dali? 
Byť trénerom prvého mužstva prakticky ihneď na začiatku kariéry bola pre mňa obrovská výzva. V podstate 

som ani veľmi nemal na výber, ale som rád, že som túto možnosť prijal. Bola to pre mňa obrovská škola, ktorá mi 
môže v budúcnosti pomôcť. 

* Na trénerskú lavičku zasadnú v budúcej sezóne Róbert Spišák a Miroslav Vantroba, ktorý bol v mužstve v 
pozícii hráča posledné štyri sezóny. Hráčov ako aj prostredie tak dokonale pozná. Čo si od tejto trénerskej dvojice 
sľubujete? 

Róbert je skúsený a kvalitný tréner s progresívnym myslením. Veľmi milo ma prekvapilo to, ako sa snaží 
posúvať vpred a aplikovať moderný štýl tréningov do svojej práce. Pre „Trubiho“ (Miroslava Vantrobu, pozn. 
redakcie) to bude veľká škola a tak ako ja, aj on sa bude môcť učiť od jedného z najlepších trénerov na 
Slovensku. 

* Kedy plánuje mužstvo odštartovať spoločnú prípravu na ľade. Ako bude prebiehať? 
Prípravu na ľade sme odštartovali v pondelok 17. augusta. Spolu s prvým tréningom sa začal aj prvý prípravný 

mikrocyklus. 
* Oznámili ste už aj prvé mená nových posíl. V Danielovi Hančákovi a Lukášovi Hvilovi ste získali dvoch 

mimoriadne skúsených hráčov, ktorí aj vo vyššom veku dokazovali, že nepatria do starého železa. V mužstve je 
taktiež aj Štefan Fabian, ktorý podobne ako Hančák či Hvila patrí ku skúseným hráčom. Obzeráte sa aj naďalej 
po skúsených hráčoch, alebo chcete mužstvo v najbližšom čase viac omladiť? 

Mužstvo som skladal s rovnakou myšlienkou, ako to bolo minulý rok. Dôležité je pre mňa srdce a chuť 
odovzdať na ľade všetko pre náš spoločný cieľ. Pri výbere hráča je pre mňa mimoriadne dôležitý jeho charakter. 
Kostra mužstva je zložená z domácich skúsených hráčov, ktorých doplnia mladší, tak aby bolo mužstvo 
vyvážené. 

* Voľným hráčom je momentálne aj obranca Tomáš Nádašdi, ktorý podobne ako vyššie spomínaní hráči aj v 
pokročilom veku dokazuje, že je stále platným. Navyše je odchovancom klubu. O ňom ste nepremýšľali? 

Nie. 
* Z legionárov bude v mužstve pokračovať Poliak Tyczynski. V inom rozhovore ste prezradili, že bol o neho 

záujem z troch tipsportligových klubov. Môžete prezradiť o ktoré išlo? Čo rozhodlo, že tento hráč napokon zotrval 
na Spiši? Čo si od neho sľubujete? 

Damián bol pre mňa osobne najdôležitejší podpis pred novou sezónou. Ešte počas play-off ukázal, že má 
veľký potenciál. Viem, že bude patriť k jedným z najlepších hráčov nového ročníka. Spomedzi záujemcov o jeho 
služby môžem spomenúť napríklad Nové Zámky. A čo rozhodlo, že zotrval u nás? Myslím si, že aj samotný 



Damián vie, že pri mne dostane priestor na svoju tvorivú hru a taktiež sa mu bude venovať aj kondičný tréner, 
pretože má isté nedostatky v silovej pripravenosti. 

* Jakub Köver, jeden z najproduktívnejších hráčov Spišskej Novej Vsi, sa upísal českému Znojmu, ktoré 

však bude účinkovať v tretej najvyššej súťaži. Mali ste záujem ho udržať? Má na to, aby sa časom presadil aj vo 
vyššej českej súťaži? 

Jakub potreboval zmenu. Ihneď po skončení sezóny a po oznámení, že u nás nebude pokračovať, som mu 
zaželal veľa šťastia a tiež šťastnú ruku pri výbere nového pôsobiska. Myslím si, že Znojmo je zaujímavá voľba a 
verím, že dokáže potvrdiť svoje kvality a vybojuje si miesto v mužstve aj po jeho návrate do Ice Hockey League 
(bývalej EBEL ligy, pozn. redakcie). 

* Na brankárskom poste ste sa posilnili o Filipa Suráka. Ten by mal byť náhradou za odchádzajúceho Eugena 
Rabčana. Vyriešiť ešte treba otázku brankárskej dvojky. Bude to mladý brankár z vlastných radov? 

Filip je brankár, ktorý spĺňa ligové parametre a my sme veľmi radi, že ho opäť uvidíme v našom drese. Na 
pozícii číslo dva začne Matej Šimo. 

* Mužstvo máte podľa vašich slov vyskladané zhruba na 80 percent. Postupne oznamujete prostredníctvom 
sociálnych sietí nové mená hráčov. Môžu sa fanúšikovia tešiť ešte na nejaké známe meno, povedzme také, ktoré 
v minulosti v Spišskej Novej Vsi nepôsobilo a, naopak, zahralo si v ostatných sezónach v Tipsport lige? 

Áno, mám pre našich fanúšikov pripravených ešte niekoľko zaujímavých mien. Som v úzkom kontakte s 
agentmi z Fínska. Ak nie teraz, verím, že neskôr, pred play-off, ešte do mužstva dotiahnem minimálne dvoch 
rozdielových hráčov. 

* V druhej polovici augusta ste mali opäť uskutočniť try-out. Napokon je všetko inak. Aký je dôvod? 
Try-out sme museli zrušiť z dôvodu nových nariadení vlády a tiež Slovenského zväzu ľadového hokeja. 
* V minulej sezóne vyšiel z try-outu napríklad aj kanadský obranca Stephen Alvo. Ako by ste zhodnotili jeho 

pôsobenie na Spiši? Bude v mužstve pokračovať? 
Stephen dostane na začiatku sezóny šancu zabojovať o kontrakt na celú sezónu. Bol jednoznačne najmilším 

prekvapením uplynulej sezóny – a to nielen na ľade, ale aj mimo neho. Je profesionálom a zároveň vzorom aj pre 
iných. 

* V uplynulej sezóne ste spolupracovali s Košicami. Táto spolupráca, aj vzhľadom na situáciu v metropole 
východu, je zrejme nadobro pasé. Budete v budúcej sezóne spolupracovať s nejakým iným klubom – či už v 
nižšej, alebo vyššej súťaži? 

Spolupráca s Košicami bola pasé už počas sezóny. Bohužiaľ, na inak vydarenej uplynulej sezóne bola táto 
spolupráca čiernym bodom. Prakticky všetko, na čom som sa pred uplynulou sezónou alebo počas nej dohodol s 
pánom Šťastným, sa nekonalo a dohody ostali nenaplnené. Aj z toho dôvodu spolupráca pokračovať nebude a ja 
osobne by som do nej už nikdy nešiel. 

* Na konci augusta na vás čaká prestížny Super Cup, kde si zmeriate sily s Košicami, Popradom a 
Michalovcami. V ostatných sezónach neboli pravidlom ani prípravné zápasy medzi klubmi z východu, teraz ide o 
súťažnú konfrontáciu. Tešíte sa na tieto merania síl? Očakávate plný štadión? Pripravujete pre fanúšikov aj 
nejaké sprievodné akcie? 

Na Super Cup sa tešíme najmä kvôli našim fanúšikom. Extraligové mužstvá ako Poprad či Michalovce, v 
ktorých bude v budúcej sezóne pôsobiť viacero hviezd, by mali vypredať náš zimný štadión. Aj keď som zástanca 
toho, že fanúšik by sa mal ísť pozerať v prvom rade na svoje mužstvo, tentokrát musím urobiť výnimku, lebo oba 
spomínané kluby budú v budúcej sezóne patriť medzi favoritov. Pre nás budú tieto merania síl sviatkom. 

Jakub Bobovič 
—- 
Foto: 
Opäť ho uvidíme na ľade. Richard Rapáč (vľavo) má podľa vlastných slov za sebou kvalitnú prípravu. 

[Späť na obsah] 
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PROBLÉM SA OPAKUJE, PRE HYGIENIKOV TO BOLA NOVÁ INFORMÁCIA 
Za vodu platia, no musia si kupovať balenú. 
RUDŇANY. Obyvatelia obce Rudňany v Spišskonovoveskom okrese, bývajúci na sídlisku Zapálenica, majú 

problém s pitnou vodu. Z kohútika im tečie špinavá, miestami až hrdzavá voda. Napriek tomu, že za dodávku 
vody vodárom platia, nepijú ju, nevaria v nej a neumývajú sa s ňou. Kupujú balené vody, resp. s vodou im 
pomáhajú rodina či známi. Hoci na problém upozorňujú, podľa nich sa situácia nerieši. Najhoršia je po výdatných 
dažďoch. Trpezlivosť im už došla. Boja sa aj o svoje zdravie. 

Platia za špinavú vodu, ktorá tečie z kohútika 
Lucia Starigazdová býva v bytovke na Zapálenici s manželom a malou dcérkou zhruba rok. A čakajú ďalší 

prírastok do rodiny. Tvrdí, že problém so špinavou vodou sa ťahá už dlhé týždne a kompetentní nekonajú. Obrátili 
sa na obec, vodárov i hygienu. Manželia si do domácnosti zadovážili dva filtre na vodu. Kým jeden takýto filter by 



im mal vydržať zhruba mesiac, za posledný polrok ich už vymieňali desaťkrát. „Filter je po dvoch dňoch totálne 
špinavý. Každý deň umývam kúpeľňu a sanitu, tak je to špinavé. Aj keď umyjem poháre, ostáva na nich povlak. 
Nie sú úplne čisté. Snažím sa ich umyť so saponátom, ale ak ide voda, ktorá necháva špinu a piesok, tak je to 
ťažké. A to už ani nehovorím o tom, že mám dieťa. Nevidím dôvod, aby sme mali takú vodu,“ sťažovala sa Lucia. 
Podľa nej už ani filtre nestíhajú vodu čistiť. 

Sprchujú sa u otca, v domácnosti nevaria 
„To sa už nedá vydržať. Potrebovala som sa osprchovať. Voda tiekla žltá, hnedá a špinavá. Musela som sa 

ísť okúpať k otcovi do Spišskej Novej Vsi a okúpať tam aj malú. Je to choré, že sa mám s malým dieťaťom 

presúvať do mesta, aby sme sa okúpali a pritom si platíme za vodu. Navyše som tehotná, preto mám aj obavy o 
zdravie,“ zdôraznila. Odkedy im z kohútika tečie špinavá voda, domáca pani ani nevarí. Majú suché raňajky a 
večere, na obedy chodia na menu do reštaurácií. O pití vody z vodovodu ani neuvažujú. Kupujú balenú, čo 
znamená ďalšie výdavky. „Manžel písal na vodárne aj na hygienu. Vraj tu boli pracovníci vodární niečo čistiť, ale 
chcela by som vidieť, čo čistili, lebo tá voda ide stále špinavá,“ doplnila Rudnianka. „Kompetentní by si to mali 
uvedomiť. Nech oni si to tu prídu vyskúšať s malými deťmi. Dá sa vydržať týždeň, keď by niečo prerábali a robili, 
ale takto. Trvá to už skoro rok,“ dodala Lucia. Problém špinavej vody sa týka celého sídliska na Zapálenici. Ide o 
10 bytoviek, zhruba 300 obyvateľov obce. 

Kupujú balenú vodu, umývajú sa u známych 
Rovnaký problém majú aj ich susedia z nižšieho poschodia. Majú dve deti, mladšie má len päť mesiacov. „Žltá 

voda nám tečie stále. Po búrkach a siných dažďoch je špinavá, až hrdzavá. Už sme kontaktovali domovníka i 
starostu, odkázali nás na vodárenskú spoločnosť. Aj som im fotografie posielala a nič. Vraj tu aj vodári boli, ale na 
tej vode nevidieť pozitívny výsledok. Stále je žltá a špinavá. Vo vode sú akoby čiastočky piesku či hrdze,“ 
priblížila mladá mamička Nikola Brunovská. V domácnosti majú umývačku riadu. Kvôli špinavej vode ju ani 
nezapínajú. Z vody nevaria, neumývajú riad, ani sami sa v nej neumývajú. „Kupujeme litre a l itre balenej vody. 
Takto fungujeme. Minule sme sa boli okúpať u známych v Lieskovanoch. Odtiaľ sme si doniesli aj vodu pre 
malého syna, lebo sme ho chceli okúpať,“ priblížila Nikola. Špinavá voda im spôsobuje problémy a núti ich 
siahnuť hlbšie do vrecka. „Bojíme sa piť takúto špinavú vodu. Fľaše pre malého chodíme umývať k známym. 
Starší syn má aj zdravotné problémy. A čo je na tom najhoršie, že na to upozorňujem a máme pocit, že sa to 
nerieši. Keď prepukla koronakríza, upozorňovali nás na zvýšenú hygienu. Pýtam sa, ako pri špinavej vode 
môžete dodržiavať hygienu?“ reagovala Nikola. 

Obec na problém upozornila vodárov 
Zúfalí obyvatelia na problém upozornili starostu Rastislava Neuvirtha (nez.). Potvrdil, že problém so špinavou 

vodou sa vyskytol aj v minulosti, najmä po výdatných dažďoch. „Za posledný mesiac je to častý problém hlavne v 
časti Zapálenica. Týka sa to približne 300 ľudí. Na obci nemáme žiadne informácie o zdravotných ťažkostiach 
občanov v súvislosti s týmto problémom,“ uviedol starosta. Potvrdil, že obec už koncom júla, aj na podnet 
občanov obce, požiadala popradskú vodárenskú spoločnosť o vykonanie rozboru vody. Vzorky pracovníci vodárni 
odobrali práve v pondelok dopoludnia. „Pri každom podnete od občanov obec kontaktuje prevádzku PVPS a 
následne pracovníci akciovej spoločnosti odstraňujú zistené problémy. Podľa nášho názoru príčinou je 
nedostatočná filtrácia vody pri zvýšených prítokoch počas prívalových dažďov, čo zapríčiňuje jednak zakalenie 
vody a dokonca prerušenie dodávky vody. Tak to bolo počas posledného víkendu,“ dodal starosta. 

Ľudia sa obrátili na hygienu 
V pondelok ráno dostali spišskonovoveskí hygienici žiadosť o pomoc od obyvateľov Zapálenice. „Je to pre nás 

nová informácia. O probléme sme doteraz nevedeli. Okamžite sme kontaktovali prevádzkovateľa verejného 
vodovodu. Dohodli sme sa, že ten preverí danú situáciu. Podľa zistených skutočností navrhne opatrenia. Situáciu 
budeme riešiť ďalej,“ uviedla epidemiologička z Úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Jana 

Murková. Ku kvalite vody sa v tejto fáze nevedela vyjadriť. O všetkom rozhodnú odobraté vzorky. Murková 
odporúčala, ak ľudia majú nejaké podozrenia, mali by používať vodu z iných zdrojov. Náhradné zásobovanie 
vodou musí byť riešené a rieši ho v tomto prípade prevádzkovateľ vodovodu. 

Vodári urobili opatrenia, voda je podľa nich pitná 
Ako uviedla hovorkyňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Božena Dická, vodárenská 

spoločnosť má informácie o probléme s vodou v obci Rudňany. Na zakalenú vodu vodárov upozornili obyvatelia 
Rudnian uplynulý víkend. Zapálenicu zásobujú pitnou vodou infiltračne z povrchového zdroja pitnej vody. „Naša 
spoločnosť okamžite začala preverovať situáciu, ktorá nastala po silnejšom daždi a urobila opatrenia na 
odstránenie vzniknutého stavu. Následne sa odobrali vzorky vody naším akreditovaným laboratóriom. Doteraz 
vykonávaná prevádzková kontrola kvality vody v zásobovanej oblasti Zapálenica nevykazovala prekročené 
hodnoty v žiadnom ukazovateli v zmysle platnej legislatívy pre dodávku vody na ľudskú spotrebu,“ informovala 
Dická. Ako vysvetlila, zhoršenie kvality pitnej vody v senzorických ukazovateľoch, akými sú farba, absorbancia a 
zákal, nevylučuje vodu z jej použitia na ľudskú potrebu. „Napriek niektorým zvýšeným hodnotám je voda pitná. 
Dúfame, že vykonané opatrenia našej spoločnosti zabránia tomu, aby sa situácia opakovala. Ospravedlňujeme 
sa svojim zákazníkom za vzniknutú situáciu,“ dodala hovorkyňa. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. SPIŠ: ZRÚTENÝ MOST UŽ ODSTRAŇUJÚ 
[18.08.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; Mária Dudová-Bašistová] 



 
 

Preveria aj stav ďalších mostov v meste. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Most v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa začiatkom júla zrútil, začali vo štvrtok (13. 8.) rozoberať. Okrem 

pracovníkov v ťažkých strojoch bol pri prácach prítomný tiež aj znalec súdneho inžinierstva. 
„Je potrebné najprv most zdemolovať, odstrániť ho z koryta rieky a potom urobiť obhliadku. Pri takýchto 

pádoch nebýva príčina jedna, ale vždy viacero. Musíme ich zistiť,“ povedal Andrej Sokolík, znalec zo Žiliny, pre 
Korzár. Konkrétnejšie príčiny dôvodu nechcel uviesť, budú predmetom skúmania. 

Hladina vody bola nízka Počas demolačných prác dodržiavali presný uvedený technologický postup tak, aby 
nepoškodili všetko, čo môže pomôcť pri preukazovaní stavu mosta. Pracovať v toku Hornádu problém nebol 
vzhľadom na priaznivé počasie a nízku hladinu rieky. S ťažkou hydraulickou technikou pracovali v toku rieky 
dvaja strojníci. 

Príčiny ešte zisťujú 
Čo stálo za tým, že most v meste padol, bude zisťovať podrobné vyšetrovanie. Predpokladá sa však, že pri 

jeho výstavbe pred takmer štyridsiatimi rokmi bola asi použitá zlá technológia. Podľa informácií primátora 
Spišskej Novej Vsi Pavla Bečarika (SNS) hľadajú v archívoch mesta bližšie informácie o výstavbe mosta. 

Počas búracích prác najprv odstránili asfaltový kryt, následne posudzovali stav hydroizolácie a odstraňovali 
betón medzi nosníkmi. V meste je na pláne aj diagnostika ďalších železobetónových mostov. 

Mária Dudová-Bašistová 
—- 
Foto: 
Počas demolačných prác. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. ONLINE: ŠK Odeva Lipany - MFK Ružomberok (Slovnaft Cup) 
[18.08.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/456802/online-sk-odeva-lipany-mfk-ruzomberok-slovnaft-cup 

 
 

V 2. kole Slovnaft Cupu sa tím z najvyššej súťaže MFK Ružomberok predstaví na ihrisku tímu z 3. slovenskej 
ligy. Sledujte duel ONLINE na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
18.08.2020|17:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|2. kolo 
ŠK Odeva Lipany 
MFK Ružomberok 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Slovenský futbalový zväz na základe vedomosti o pozitívnom teste na COVID-19 v mužstve z najvyššej 

slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava odkladá zápasy účastníkov Fortuna ligy v najbližšom kole Slovnaft Cupu, 
ktorý spadá pod gesciu SFZ, na neurčito. 

Druhé kolo pohára je na programe počas tohto týždňa v utorok a v stredu, tj. 18. a 19. august 2020, a teda 
zvyšné stretnutia sa odohrajú podľa rozpisu. SFZ chce týmto krokom predísť prípadnému šíreniu koronavírusu vo 
fortunaligových tímoch, najmä tých, ktoré hrajú v európskych pohárových súťažiach a zároveň aj v regionálnych 
kluboch. 

Štatistiky nie sú dostupné 
Tento zápas ešte nezačal. 
Posledné zápasy ŠK Odeva Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 15.8.2020 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

0 : 2 8.8.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
3 : 0 5.8.2020 
Slávia TU Košice Slávia Košice 
FK Humenné Humenné 
1 : 1 1.8.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 

https://sport.aktuality.sk/c/456802/online-sk-odeva-lipany-mfk-ruzomberok-slovnaft-cup


TJ Dvorníky - Včeláre TJ Dvorníky - Včeláre 
1 : 4 26.7.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
OŠFK Šarišské Michaľany Michaľany 
0 : 2 17.11.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MFK Slovan Giraltovce Giraltovce 
0 : 5 9.11.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
3 : 0 2.11.2019 
FK Humenné Humenné 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 26.10.2019 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
3 : 3 20.10.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6 : 0 12.10.2019 
FK Poprad B Poprad B 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
6 : 3 5.10.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Pokrok SEZ Krompachy Krompachy 
0 : 5 29.9.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 21.9.2019 
1.FK Svidník Svidník 
ŠK Bardejovská Nová Ves Bardejovská N. Ves 
1 : 3 15.9.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6 : 0 7.9.2019 
FK Veľké Révištia V. Révištia 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
4 : 0 24.8.2019 
FK Družstevník Plavnica Plavnica 
MFK Snina Snina 
0 : 2 18.8.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 1 13.8.2019 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 10.8.2019 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 2 3.8.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 31.7.2019 
OŠFK Šarišské Michaľany Michaľany 
FK Humenné Humenné 
3 : 1 27.7.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MŠK Slavoj Spišská Belá Spišská Belá 
0 : 2 21.7.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 25.5.2019 
FK Inter Bratislava Inter 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
3 : 0 18.5.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 



1 : 3 11.5.2019 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
2 : 1 4.5.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 5 27.4.2019 
KFC Komárno Komárno 
FC Petržalka Petržalka 
4 : 1 24.4.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 2 20.4.2019 
MŠK Žilina B Žilina B 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 1 13.4.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 1 6.4.2019 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 2 30.3.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 1 23.3.2019 
FK Poprad Poprad 
Slavoj Trebišov Trebišov 
1 : 0 17.3.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 0 9.3.2019 
MFK Skalica Skalica 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 22.1.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 1 9.11.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 3.11.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FK Inter Bratislava Inter 
4 : 1 27.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 2 23.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 0 20.10.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
2 : 2 14.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 10.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 5 6.10.2018 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
KFC Komárno Komárno 
4 : 0 29.9.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 2 22.9.2018 
FC Petržalka Petržalka 
MŠK Žilina B Žilina B 
3 : 0 16.9.2018 



ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 8.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 15.8.2020 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 11.8.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 2 8.8.2020 
AS Trenčín Trenčín 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 17.7.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 14.7.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 11.7.2020 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 8.7.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 4.7.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 28.6.2020 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 24.6.2020 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 21.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 13.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 7.3.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 4.3.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 1.3.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 22.2.2020 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 2 15.2.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Austria Viedeň Viedeň 
4 : 1 8.2.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Altach Altach 
3 : 1 30.1.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 



0 : 4 22.1.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 18.1.2020 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 7.12.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 29.11.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 2 23.11.2019 
FK Senica Senica 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 9.11.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 2 2.11.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Senica Senica 
1 : 2 30.10.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 2 26.10.2019 
AS Trenčín Trenčín 
FC Nitra Nitra 
1 : 2 19.10.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 6.10.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 28.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 6 25.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 21.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.9.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Fomat Martin Martin 
0 : 2 10.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 2 31.8.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 24.8.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
2 : 2 17.8.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
OŠK Švošov Švošov 
0 : 6 14.8.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 3 10.8.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 3.8.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 27.7.2019 



MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 21.7.2019 
FC Nitra Nitra 
PFK Levski Sofija Levski 
2 : 0 18.7.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 11.7.2019 
PFK Levski Sofija Levski 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 5.7.2019 
Třinec Třinec 
Slask Wroclaw Wroclaw 
1 : 2 28.6.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Jagiellonia Bialystok Bialystok 
2 : 1 26.6.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 3 18.6.2019 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Zobraziť viac 
NHL 
Liga majstrov/UEFA 
Európska Liga 

[Späť na obsah] 

 
 

5. V Rudňanoch tečie z vodovodu špinavá voda 
[17.08.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Vladimíra Legíňová] 

 
 

Vladimíra Legíňová, moderátorka: „Obyvateľom v Rudňanoch na Spiši tečie z vodovodu už niekoľko týždňov 
špinavá voda. Najhoršia je po silnej búrke. Najmä rodiny s malými deťmi majú veľké obavy o zdravie svojich detí 
aj o seba. Keďže si ľudia za vodu platia, sú nahnevaní, že im ju vodárne nevedia zabezpečiť kvalitnú a pitnú. Na 
problém upozornili Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, hygienu, aj vedenie obce.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Lucia Starigazdová z obce Rudňany je matkou jedenapolročnej 
Kristínky.“ 

Lucia Starigazdová, obyvateľka obce Rudňany: „Toto sú vlastne naše filtre na vodu, ktoré by mali byť úplne že 
biele, hej? A sú menené včera. Teraz je to totálne špinavé. Proste keby sme to dali dole, tak to je úplne, že by ste 
videli úplne čiernu vodu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Nikola Brunovská má doma dve malé deti.“ 
Nikola Brunovská, obyvateľka obce Rudňany: „Stále nám tečie žltá voda. Po búrke vyslovene hrdzavá. V 

umývadle ostávajú také čiastočky piesku, hliny, hrdze, neviem.“ 
Marie Balážová Melníková: „Posledný mesiac trápi špinavá voda z vodovodných kohútikov najmä obyvateľov 

miestneho sídliska Zapálenica. Problém sa týka približne tristo ľudí. Prevádzkovateľom, ale i správcom vodovodu 
v obci je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť. Bezradní ľudia kontaktovali vodárov, vedenie obce i 
hygienu. Starosta požiadal vodárov o rozbor vody tridsiateho prvého júla. Tí prišli a odobrali vzorku vody v jednej 
z domácností i vodojemu až dnes. V písomnom stanovisku starostu obce Rastislava Neuvirtha sa píše, citujeme.“ 

Rastislav Neuvirth, starosta obce Rudňany (písomné stanovisko): „Pri každom podnete od občanov obec 
Rudňany kontaktuje prevádzku Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a následne pracovníci 
akciovej spoločnosti odstraňujú zistené problémy.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vodári nám k problému poskytli tiež iba písomné stanovisko.“ 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (písomné stanovisko): „Naša spoločnosť začala okamžite 

preverovať situáciu, ktorá nastala po silnejšom daždi, a zrealizovala opatrenia na odstránenie vzniknutého stavu. 
Následne odobrali vzorky vody naším akreditovaným laboratóriom. Dúfame, že vykonané opatrenia zabránia 
tomu, aby sa situácia opakovala.“ 

Marie Balážová Melníková: „Problém je pre vedúcu hygieny na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v 
Spišskej Novej Vsi Janu Murkovú novinkou.“ 

Jana Murková, vedúca hygieny životného prostredia, RÚVZ Spišská Nová Ves: „O probléme sme doteraz 

nevedeli. Okamžite sme kontaktovali prevádzkovateľa verejného vodovodu Podtatranskú vodárenskú spoločnosť 
Poprad. Predpokladám, že odobrali vzorku vody. Na základe daných výsledkov budeme riešiť ďalšie opatrenia.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hygienička používať takúto vodu neodporúča. Podľa nej musí prevádzkovateľ 
verejného vodovodu ľuďom zabezpečiť na vlastné náklady náhradné zásobovanie pitnou vodou.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

6. Zúfalstvo rodiny nezvestného mladíka z východného Slovenska: Po 

Marekovi pátrajú nekonečných 10 rokov! 
[17.08.2020; cas.sk; Čas.sk; 14:00; dus] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1015154/zufalstvo-rodiny-nezvestneho-mladika-z-vychodneho-slovenska-po-
marekovi-patraju-nekonecnych-10-rokov/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Nevzdali to! Marek Ščuka je nezvestný už 10 rokov, napriek tomu je stále v pátraní. Jeho fotku zverejnil 

Pohotovostný pátrací tím, ktorý verí, že konečne získajú nejakú stopu. 
Rodina Mareka čaká na akékoľvek informácie o ňom už šialených 10 rokov. Marek sa narodil v roku 1993 v 

Spišskej Novej Vsi. Bez stopy zmizol 13. septembra 2010. Dnes už môže vyzerať inak, než na poslednej 

fotografii. Stále však platí, že ma hnedé oči, tmavé vlasy, je vysoký 160 centimetrov, má oválnu tvár a 
svetlohnedú pleť. 

Otvoriť galériu 
“Tento chlapec je nezvestný už celých 10 rokov, no aj napriek tomu existuje šanca, že možno práve aj vďaka 

vášmu zdieľaniu sa dostane informácia tam kam má a podarí sa nájsť odpoveď, na ktorú jeho rodina zúfalo čaká 
už celé desaťročie. Možno niekto o jeho zmiznutí niečo vie a rozhodne sa ozvať, možno Marek nájde tento 
príspevok a prihlási sa sám,” vyzýva na facebookovej stránke Pohotovostný pátrací tím. 

0 
Foto: 
Marek 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Video: Spoko vydáva nový singel a EP s názvom Láska2 
[17.08.2020; 24hod.sk; Gala; 10:39; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/video-spoko-vydava-novy-singel-a-ep-s-nazvom-laska2-cl741231.html 

 
 

Spoko Kramár frontman kapely Smola a Hrušky pokračuje vo svojej sólovej tvorbe. 
Po vydaní úspešných singlov Plamene, Na vlnách a rádiového hitu Aj ty to tak cítiš, prichádza s ďalšou 

novinkou Láska2, ktorej názov nesie aj jeho prvé debutové EP. „Skladba sa rodila a dozrievala dlhší čas. Snažil 
som sa v nej zachytiť moje pocity z komplikovaných vzťahov, ktoré som zažil. V texte piesne sú zobrazené 
príbehy, keď som sa ocitol v nešťastnej situácii, ktorá dopadla zle mojou vinou. Ako to v živote býva, karma 
nečakala a ocitol som sa zrazu aj na tej druhej strane. Všetko sa muselo zahojiť časom. Námet na song bol jasný, 
ale pracovať s ním som začal, až keď mi napadol názov a termín skladby Láska?, ktorý ma fascinoval svojou 
obrazotvornosťou. Myslím, že fanúšikovia sa určite nájdu v niektorej z postáv môjho pohľadu na tieto citlivé 
vzťahové situácie“, opisuje zrod pesničky Spoko Kramár. Štvrtý videoklip k singlu Láska2 zo Spokovho sólového 
projektu sa natáčal v priestoroch reštaurácie a baru Fusion restaurant v Spišskej Novej Vsi. Za čiernobielym 

klipom stojí kameraman a fotograf Peter Regec. Hlavnú úlohu zahrala Bianca Jančurová z tanečnej skupiny 
Denzz Industry a Divadelného Sveta. Mixáž a zvuk mal na starosti Martin Migaš z nahrávacieho štúdia Perina v 
Prešove. Okrem Spoka, ktorý nahral väčšinu nástrojov, sa na skladbe hudobne podieľali basgitarista Ján Matúš, 
ale aj Martin Pižem z domovskej Smola a Hrušky, ktorý nahral gitaru. V zboroch môžete počuť Mirku Miškechovú, 
ktorá nahrala svoj vokálny part počas nahrávania singlu Aj ty to tak cítiš. Pesničková talkshow s Mirkou 
MiškechovouSpoko práve vyráža na ďalšie zastávky špeciálnej Pesničkovej talkshow spolu so skvelým 
hudobným hosťom, ktorým nie je nik iný ako Mirka Miškechová za doprovodu klaviristu Mareka Masarika. 
Premiéru tohto nového hudobného projektu absolvovali na hrade Beckov s repertoárom svojich najväčších hitov i 
starých nehraných skladieb v nových akustických aranžmánoch. Punkový romantik a jeho hudobní hostia 
odohrajú 2-hodinový program a ponúknu opäť jedinečný hudobný zážitok pre svojich fanúšikov. Pesničková 
Talkshow – Mirka Miškechová & Spoko:15.8. Považská Bystrica 22.8. Hrad Stará Ľubovňa 23.8. Spišský Hrad 
Lístky si môžu fanúšikovia kúpiť v predpredaji: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/mirka-miskechova-spoko/ 
alebo predpredaj: Hrad Ľubovňa, Spišské Múzeum Levoča Jozef Spoko Kramár vydáva svoje prvé EP s 
rovnomenným názvom Láska ? na svojej nezávislej značke Spoko Music a nachádza sa na všetkých 

https://www.cas.sk/clanok/1015154/zufalstvo-rodiny-nezvestneho-mladika-z-vychodneho-slovenska-po-marekovi-patraju-nekonecnych-10-rokov/
https://www.cas.sk/clanok/1015154/zufalstvo-rodiny-nezvestneho-mladika-z-vychodneho-slovenska-po-marekovi-patraju-nekonecnych-10-rokov/
https://www.24hod.sk/video-spoko-vydava-novy-singel-a-ep-s-nazvom-laska2-cl741231.html


streamovacích hudobných službách ako sú – iTunes, Spotify, Deezer a pod. Aktuálne pracuje na ďalších 
skladbách pre svoj prvý sólový album.Foto: Tomáš Mikula 
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8. Spoko Kramár vydáva nový singel a EP s názvom Láska2 
[17.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/spoko-kramar-vydava-novy-singel-a-ep/487213-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke spevák skupiny Smola a Hrušky Jozef “Spoko” Kramár. Foto: TASR - Oliver Ondráš 
Skladba sa rodila a dozrievala dlhší čas, opisuje Kramár. 
Bratislava 17. augusta (TASR) - Frontman kapely Smola a Hrušky Jozef Spoko Kramár pokračuje vo svojej 

sólovej tvorbe. Po vydaní úspešných singlov Plamene, Na vlnách a rádiového hitu Aj ty to tak cítiš prichádza s 
ďalšou novinkou Láska2, ktorej názov nesie aj jeho prvé debutové EP. TASR informoval PR manažér skupiny 
Martin Hlavatý. „Skladba sa rodila a dozrievala dlhší čas. Snažil som sa v nej zachytiť moje pocity z 
komplikovaných vzťahov, ktoré som zažil. V texte piesne sú zobrazené príbehy, keď som sa ocitol v nešťastnej 
situácii, ktorá dopadla zle mojou vinou. Ako to v živote býva, karma nečakala a ocitol som sa zrazu aj na tej 
druhej strane. Všetko sa muselo zahojiť časom. Námet na song bol jasný, ale pracovať s ním som začal, až keď 
mi napadol názov a termín skladby Láska2, ktorý ma fascinoval svojou obrazotvornosťou. Myslím, že fanúšikovia 
sa určite nájdu v niektorej z postáv môjho pohľadu na tieto citlivé vzťahové situácie,“ opisuje zrod pesničky 
Kramár. Štvrtý videoklip k singlu Láska2 zo Spokovho sólového projektu sa natáčal v priestoroch reštaurácie a 
baru v Spišskej Novej Vsi. Za čiernobielym klipom stojí kameraman a fotograf Peter Regec. Hlavnú úlohu 

zahrala Bianca Jančurová z tanečnej skupiny Denzz Industry a Divadelného Sveta. Mixáž a zvuk mal na starosti 
Martin Migaš z nahrávacieho štúdia Perina v Prešove. Okrem Spoka, ktorý nahral väčšinu nástrojov, sa na 
skladbe hudobne podieľali basgitarista Ján Matúš, ale aj Martin Pižem z domovskej kapely Smola a Hrušky, ktorý 
nahral gitaru. V zboroch spieva aj Mirka Miškechová. Spoko pokračuje v Pesničkovej talkshow spolu s hosťom 
Mirkou Miškechovou a klaviristom Marekom Masarikom. Premiéru tohto nového hudobného projektu absolvovali 
na hrade Beckov s repertoárom svojich najväčších hitov i starých nehraných skladieb v nových akustických 
aranžmánoch. Punkový romantik a jeho hudobní hostia odohrajú dvojhodinový program a ponúknu opäť 
jedinečný hudobný zážitok pre svojich fanúšikov. Najbližšie sa predstavia 22. augusta na hrade v Starej Ľubovni a 
deň nato na Spišskom hrade. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Pospíšila prilákal do Košíc Chovan, Deyla očakávaný prírastok 
[17.08.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/pospisila-prilakal-do-kosic-chovan-deyla-ocakavany-prirastok/2264658 

 
 

Košice 17. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Hokejisti HC Košice odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2020/2021 v kompletnom zložení a pod 

vedením novej trénerskej dvojice Jan Šťastný – Marcel Šimurda. V pozícii brankárskej jednotky by mal byť Jakub 
Sedláček, v úvode sezóny pomôže tímu aj útočník Martin Pospíšil 

Na snímke Martin Pospíšil „V Košiciach sa chcem pripraviť na kemp v Calgary Flames a verím, že moje 
pôsobenie v Košiciach bude prospešné pre všetky strany,“ povedal 20-ročný center. Pospíšil má za sebou tri 
sezóny v zámorských súťažiach a jeho účinkovanie v Košiciach bude obdobné, aké absolvujú Marko Daňo v 
Trenčíne, Marián Studenič v Slovane Bratislava či Róbert Lantoši v Nitre. Všetci menovaní sa v najvyššej 
slovenskej súťaži rozohrajú pred štartom kempov v zámorskej NHL. Pospíšil by rád zaujal vedenie Calgary 
Flames, ktoré ho v roku 2018 draftovalo. Zápasovú prax však nezíska v drese materského Zvolena, ale v 
Košiciach. Zásluhu na tom má jeho košický spoluhráč Michal Chovan, ktorý takisto pochádza zo Zvolena: „Mišo v 
tom mal prsty, to je pravda. Vo Zvolene mi po týždni čakania povedali, že nemajú záujem o spoluprácu na takú 
krátku dobu. Hneď na to mi prišla možnosť ísť do Košíc a som za to rád. V Košiciach by som mal dostať veľa 
priestoru.“ 

Na snímke obranca HC Košice Radek Deyl Staronovou tvárou v kádri „oceliarov“ je 30-ročný obranca Radek 
Deyl. Pamätník štyroch košických titulov sa do materského klubu vrátil po troch sezónach legionárčenia, v ročníku 
2019/2020 bol kapitán francúzskeho Nice. Po viac než troch rokoch si znovu oblečie dres Košíc. „Bolo to trochu 
komplikované, pretože som mal podpísanú zmluvu vo Francúzsku. S rodinou sme však uvažovali, že by sme radi 
zostali bližšie k domovu, pretože s manželkou čakáme koncom roka prírastok do rodiny. Vo Francúzsku by to 

https://www.teraz.sk/slovensko/spoko-kramar-vydava-novy-singel-a-ep/487213-clanok.html
https://www.hlavnespravy.sk/pospisila-prilakal-do-kosic-chovan-deyla-ocakavany-prirastok/2264658


bolo zložitejšie. Vraciam sa skúsenejší, vyzretejší a s odhodlaním pomôcť košickému klubu. Všetky kluby mali 
ťažkú situáciu, Košice obzvlášť. Verím, že nás čakajú už len lepšie zajtrajšky,“ poznamenal Deyl pre TASR. 

Na kľúčový post brankára prišiel 30-ročný Čech Jakub Sedláček. Za sebou má 253 zápasov v českej 
extralige, štyri sezóny chytal za Dinamo Riga v KHL a do Košíc prišiel po viac než ročnom pôsobení v Sparte 
Praha. „Približne pred dvoma týždňami som dostal ponuku z Košíc. Už som dlhšie nechcel čakať na nový 
angažmán. V českej extralige som ‚chytený‘ tamojšími tabuľkami a tímy si radšej vezmú hráčov zadarmo. Sparta 
by ma musela kúpiť, no viete, aká je situácia…,“ poznamenal „Sedlo“. Do košického tímu prišiel aj napriek verejne 
známej nelichotivej situácii, v ktorej bol klub ešte pred pár týždňami: „Bola to prvá vec, na ktorú som sa pýtal. Pán 
Šťastný nám vravel, že ako jeden z mála tímov máme pokrytý rozpočet, hoci to nie je nič veľké. Volal som aj s 
hráčmi, ktorí boli v Košiciach vlani a vraveli, že nemali problém. Tvorí sa perspektívny tím a nevidím dôvod, prečo 
by sme mali hrať niekde dole.“ Do nového pôsobiska prišiel ako brankár, ktorý by mal byť v pozícii jednotky. 
„Samozrejme, je to pekné. Ale stačia aj dva zápasy, v ktorých brankár zle zachytá a jeho pozícia sa zmení. 
Uvedomujem si, že svoju pozíciu budem musieť potvrdzovať v každom zápase. O slovenskej lige zatiaľ veľa 
neviem. Pán Šťastný mi však hovoril, že je to kvalitná liga, ktorá išla v uplynulých rokoch nahor,“ povedal 
Sedláček. 

Káder HC Košice: 
Brankár: Jakub Sedláček 
Obrancovia: Marek Baránek, Jakub Cibák, Radek Deyl, Dávid Mudrák, David Růžička, Tomáš Slovák, Žiga 

Pavlin (v riešení) 
Útočníci: Martin Belluš, Juraj Eliaš, Michal Chovan, Pavel Klhůfek, Juraj Milý, Samuel Nagy, Oliver Jokeľ, 

Martin Pospíšil, Martin Réway, Filip Vrábeľ 
Prišli: Sedláček (Sparta Praha), Baránek (Litvínov), Deyl (Nice), Mudrák (hosť. TPS Turku/Fín.), Pospíšil 

(hosť. Stockton Heat/AHL), Réway (Poprad) 
Odišli: Andrej Košarišťan (Kladno), Stanislav Škorvánek, Vojtech Zeleňák (obaja Košice), Branislav Rapáč, 

Dalibor Bortňák, Jakub Sukeľ (všetci Slovan Bratislava), Roman Faith, Jakub Suja (obaja Bratislava Capitals), 
Christián Michalčin (Zvolen), Dávid Skokan, Marcel Haščák (obaja Poprad), Patrik Koch (Vítkovice), Martin Bučko 
(Pardubice), Denis Paršin (Dinamo Riga/KHL), David Květoň, Václav Čížek, Juraj Majdan, Jurij Repe 

Program prípravných zápasov HC Košice 
3. septembra: Zvolen – Košice 
8. septembra: Poprad – Košice /Kaufland Supercup/ 
10. septembra: Spišská Nová Ves – Košice /Kaufland Supercup/ 

15. septembra: Michalovce – Košice /Kaufland Supercup/ 
25. septembra: Miškovec – Košice 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Košice povedie kouč Šťastný: „Zvažovali sme to do poslednej chvíle“ 
[17.08.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosice-povedie-kouc-stastny-zvazovali-do-poslednej-chvile/2264334 

 
 

Košice 17. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Hlavným trénerom hokejistov HC Košice sa stal Jan Šťastný. Mužstvo povedie spoločne s asistentom 

Marcelom Šimurdom. Šťastný zároveň bude v klube naďalej pôsobiť aj ako športový riaditeľ a šéftréner mládeže 
Na snímke tréner hokejového klubu HC Košice Jan Šťastný „Do poslednej chvíle sme zvažovali, akým 

spôsobom to uchopíme. Žiaľ, náš súčasný rozpočet nám neumožňuje angažovať trénera, akým bol Peter 
Draisaitl. Po rozhovore s prezidentom klubu a s členmi Správnej rady sme sa rozhodli, že pozíciu vezmem ja. 
Naďalej sme s Petrom v kontakte a ja naďalej tvrdím, že v klube odviedol skvelú prácu a nikde nie je napísané, že 
by sa do klubu nemohol vrátiť,“ poznamenal Šťastný. V pozícii jeho asistenta bude Šimurda, ktorý už v minulosti 
viedol košický tím aj ako hlavný tréner. Brankárov budú mať na starosti Dušan Strhársky a Marko Milý, ktorý bude 
zároveň aj vedúci mužstva. 

Košický klub nedávno zverejnil mená zmluvne zaviazaných hráčov a ďalší by mali pribudnúť po try-oute. 
„Momentálne ešte rokujeme s obrancom Žigom Pavlinom, inak máme mužstvo pokope. Nejaké zmeny sme 
museli spraviť v zložení tímov v try-oute, keďže niektorí hráči si našli angažmán inde. Ide o obrancov Miroslava 
Macejka a Dávida Boldižára. Máme podpísaných 16 hráčov a ďalších asi 5-6 hráčov vrátane brankára budeme 
hľadať na try-oute,“ prezradil Šťastný. Novinka je aj zvýšenie rozpočtu, keďže klub získal od sponzorov ďalších 
100-tisíc eur. 

Šťastný v minulosti pôsobil po boku krajana Vladimíra Růžičku, ktorý mal v Chomutove i v Slavii Praha pozíciu 
trénera aj športového riaditeľa: „Bol prvý, komu som telefonoval, keď som dostal ponuku viesť košický tím ako 
hlavný tréner. Pýtal som sa ho na názor. Povedal mi, že už som na to pripravený a musím ísť do toho. V situácii, 
v ktorej sa nachádzame, môžem iba získať. Päť rokov vedľa neho chcem využiť na to, aby sme situáciu zvládli. 
Pre mňa je česť viesť košický klub. Ja som v Košiciach veľmi spokojný, páčia sa mi zázemie klubu, mesto i 
prostredie. Snažíme sa pracovať na tom, aby sme spravili vynikajúcu organizáciu.“ 

https://www.hlavnespravy.sk/kosice-povedie-kouc-stastny-zvazovali-do-poslednej-chvile/2264334


Košickí hokejisti začali so spoločnou prípravou na sezónu v nedeľu. Po období tréningov prídu na rad 
prípravné zápasy, pričom všetky odohrajú na súperových klziskách. „Zápasy Kaufland cupu odohráme v Poprade, 
Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. V hektickom období sa nám podarilo dohodnúť na zápase s HKM Zvolen, 

ktorý bude 3. septembra u súpera. Generálku na sezónu odohráme 25. septembra v Miškovci. Týmto sa chcem 
ospravedlniť fanúšikom za to, že hráme prípravné zápasy vonku. So spoločnou prípravou sme začali na poslednú 
chvíľu a keďže stále čakáme na to, ako sa vyvinie situácia so Steel arénou, tak sme vsadili na istotu a dohodli 
sme si zápasy vonku,“ uviedol Šťastný. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Atléti Dukly nás cez víkend potešili hodnotnými výkonmi 
[17.08.2020; bystricoviny.sk; ŠPORT; 00:00; (cb)] 
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Stanislava Škvarková utvorila na 100 m prekážok slovenský rekord, mladý podporovaný prekážkar Dukly 
Matej Baluch dosiahol nové osobné maximum na 110 m, kladivár Marcel Lomnický zaostal iba o 10 cm za svojím 
sezónnym maximom, Tomáš Veszelka sa triumfom v Zlíne dostal v trojskoku už na siedmu priečku tohtoročných 
´letných´ tabuliek a výškar Matúš Bubeník utvoril slovenský výkon roka. 

V záverečnom 3. kole základnej časti slovenskej atletickej ligy na Mestskom štadióne Antona Hajmássyho v 
Trnave zaujal najmä slovenský rekord prekážkarky Stanky Škvarkovej na 100 m trati, jej čas 12,90 sekundy 
(povolený vietor +1,5 m/s) všetkých milo prekvapil. Aša banskobystrická atlétka ako prvá Slovenka v histórii 
pokorila 13-sekundovú hranicu. 

Viac o tomto jej úspechu píšeme v tomto článku: 
https://www.bystricoviny.sk/atletika/bystricka-prekazkarka-stanislava-skvarkova-utvorila-slovensky-rekord/ 
Pre web Slovenského atletického zväzu (atletika.sk) však Stanislava Škvarková poskytla obšírnejší rozhovor, 

ktorého sme vybrali ešte pár jej slov: 
„Neviem, čo k tomu povedať… Ešte stále som v eufórii a poriadne si neuvedomujem, čo sa stalo. Možno si 

všetko naplno uvedomím, až keď to všetko zo mňa opadne. Počas behu som zaregistrovala jedinú vec: 
komentátor pred poslednou prekážkou zahlásil, že to bude asi nad 13 sekúnd. Keď v cieli na tabuli zasvietilo 
12,92, ktoré potom ešte upravili o dve stotinky nadol, nesmierne som sa potešila. Ak som vnímala komentátora, 
asi som nebežal ani teraz svoj beh. Ak by to tak bolo, bola by som akoby v tuneli a nič by som nevnímala. Ani 
komentátora. Preto ešte určite mám nejakú rezervu. Trnavská stovka však bola určite lepšia ako predošlé, už 
mala i v závere iskru aj ťah. Z hľadiska psychiky bol najťažší krok dostať sa pod 13 sekúnd. A to už mám, 
našťastie, za sebou. Trochu ma mrzí, že pri tom nebol tréner. Pôvodne chcel ísť do Trnavy, a potom aj s 
Tomášom Veszelkom do Zlína, ale napokon sa ukázalo, že sa to nedá skombinovať, a šiel iba do Zlína. Mám 
obrovskú radosť, lebo som si splnila druhý z troch predsezónnych cieľov. Prvý bol zlepšenie Bobkovej 
slovenského rekordu 13,04, druhý prelomenie hranice 13 sekúnd, takže ostáva mi už iba tretí – splnenie 
olympijského limitu 12,84.“ 

Stanka Škvarková 
Tréner a zároveň manžel Stanky Michal Škvarka bol v sobotu na mítingu v Zlíne s ďalším svojim zverencom 

Tomášom Veszelkom. Ten súťažil v trojskoku a túto disciplínu v medzinárodnej konkurencii ovládol. Hneď v 
úvodnej sérii dosiahol 16,59 m (+1,4 m/s) a vo svojom druhom štarte v letnej sezóne sa dostal týmto výkonom už 
na siedmu priečku v tohtoročných európskych „letných“ tabuľkách. Opäť neskákal z plného rozbehu, ale len z 10 
krokov a 16,59 m je z takéhoto rozbehu jeho osobák. Pre web SAZ náš Duklista povedal: 

“Skákal som len z desaťkrokového rozbehu, je to z neho nový osobný rekord. Bol to však iba zaisťovák, lebo 
fúkalo zboku. Potom sa vietor otočil a dul nám proti. Škoda, lebo som cítil, že aj z takéhoto rozbehu by som mohol 
skočiť 17 metrov. Verím, že keď sa vyskáčem, chytím dobrý vietor, pokojne môže sedemnástka na pretekoch 
padnúť. V tomto roku asi nebudem skákať z dlhšieho ako 10-krokového rozbehu, chceme sa viac venovať 
technike. Aj z neho by som však chcel skočiť čo najďalej. Už dnešný výkon 16,59 m je však fantastický a 
naznačuje, že z celého by to malo byť za 17 metrov.” 

Tomáš Veszelka 
Výborne si počínal na krátkych prekážkach v Trnave aj podporovaný športovec banskobystrickou Duklou 

Matej Baluch. Po druhej priečka na stovke o dve stotiny za Šimonom Bujnom (10,52 – 10,54) vyhral prekážkovú 
stodesiatku za 14,36 a o 27 stotín posunul svoje osobné maximum. Na dvojstovke Bujnovi prehru vrátil a 
triumfoval časom rovných 21 sekúnd s náskokom 17 stotín. Baluch, ktorého trénujú súrodenci Edmund a Igor 
Kováčovci (druhý menovaný tréner VŠC Dukla, žijúci v meste pod Urpínom), si svoj „osobák“ posunul až o 23 
stotín a v historických slovenských tabuľkách je už deviaty. 

Pre atelitika.sk náš mladý talent Matej Baluch uviedol: 
„Forma stále je, obe zlepšenia mojich trénerov určite potešili, ale až tak veľmi mňa ani ich neprekvapili, keďže 

videli, ako behám na tréningu. Obidva osobáky si určite veľmi cením, no neviem, ktorý viac. Azda skôr ten na 
dvojstovke, keďže mi už iba stotinka chýba na pokorenie hranice 21 sekúnd.“ 

Matej Baluch 

https://www.bystricoviny.sk/atletika/atleti-dukly-nas-cez-vikend-potesili-hodnotnymi-vykonmi/


V kladive jasne triumfoval Duklista Marcel Lomnický výkonom 73,79 m, iba o 10 cm zaostal za svojím 
sezónnym maximom z 2. kola ligy v Košiciach.. V súťaži žien bola pri absencii dvojnásobnej vicemajsterky Európy 
Martiny Hrašnovej (Šéftréner SAZ Martin Pupiš: „Na tréningu si podvrtla členok“) najlepšia Veronika Kaňuchová, 
hodila solídnych 64,69 m. Kladivárka banskobystrickej Dukly začala po návrate z USA trénovať pod dohľadom 
exmajstra Európy Libora Charfreitaga v spoločnej skupine s Marcelom Lomnickým. 

V tohtosezónnej letnej premiére si úspešne počínal výškar banskobystrickej Dukly Matúš Bubeník. Nielenže 
zdolal svojho najväčšieho domáceho rivala Lukáša Beera (221 cm – 217 cm), ale utvoril aj slovenský výkon roka 
a je momentálne šestnásty v Európe. 

V behu na 200 m zdolala skúsená Duklistka Iveta Putalová o 8 stotín nádejnú Viktóriu Forster (24,09 – 24,17). 
V chôdzi na 5000 m získal Miroslav Úradník (19:47,26) už druhý raz skalp olympijského šampióna na 50 km z 

Ria 2016 Mateja Tótha, zdolal ho o vyše 34 sekúnd (20:21,46). Obaja chodci z Banskej Bystrice sú taktiež 
reprezentantmi a členmi VŠC Dukla. 

Víťazný Miro Úradník pre web SAZ vravel: 
„S výkonom spokojný, hoci tentoraz osobný rekord nepadol. Čas pod 20 minút si cením. V prvých kilometroch 

sme si s Maťom znova navzájom pomáhali a v závere som bol aj dnes rýchlejší čo má teší. Chcem však určite 
chodiť výraznejšie pod 19:30 min, budem sa snažiť čo najviac sa zrýchliť. Ligová súťaž je výborná možnosť 
kvalitne sa otestovať.“ 

Olympijský šampión Matej Tóth videl svoje trnavské ligové vystúpenie nasledovne: 
„Dnes som sa necítil dobre, bol som unavený. Pravdepodobne sa na mojom výkone odzrkadlil trochu 

náročnejší tréningový týždeň – v utorok aj v stredu som absolvoval ťažké tréningy. V štvrtom i piatom kilometri sa 
mi už išlo horšie a priznávam, trochu som aj rezignoval a zvoľnil, keď som už videl, že to nemá význam. Z 
doterajších troch pätiek na lige to bola najmenej vydarená – čo sa týka výkonu i mojich pocitov. Teším sa už na 
najbližšiu tréningovú robotu vo Vysokých Tatrách, pôjdeme viac do špeciálneho päťdesiatkárskeho tempa.“ 

Tridsaťsedemročného Tótha teraz čaká sústredenie vo Vysokých Tatrách, kde sa pod vedením kouča Mateja 
Spišiaka bude venovať už špeciálnemu päťdesiatkárskemu tempu. 

Tóth a Úradník 
Matej Tóth na 5000 m v slovenskej lige 2020: 
- 7. Dubnica: 19:54,58 
- 7. Košice 19:47,80 
- 8. Trnava 20:21,46 
FAKTY Z TRNAVY: 
MUŽI 
100 m: 1. Bujna (Dukla) 10,52, 2. Baluch (Slávia Sp. N. Ves) 10,54, 3. Matuščák (ŠK ŠOG Nitra) 10,64 
200 m: 1. Baluch 21,00, 2. Bujna 21,17, 3. Marček (Slávia STU) 21,79 
400 m: 1. Dömötör (ŠK ŠOG Nitra) 48,50, 2. Marček 49,20, 3. Juránek (AC Stavbár Nitra/ČR) 49,82 
800 m: 1. Sýkora (AC Stavbár/ČR) 1:53,60, 2. F. Revaj (Dukla) 1:55,33, 3. Babulík (Slávia STU) 1:57,75 
1500 m: 1. Pelikán (Slávia UK) 3:59,13, 2. J. Szabo (Slávia Sp. N. Ves) 4:0052, 3. Čerep (TJ Obal servis 

Košice) 4:03,46 
5000 m: 1. Mojžiš (Dukla) 15:45,32, 2. Kubička (AK ZŤS Martin) 15:57,03, 3. R. Tomeček (Slávia STU) 

16:03,40 
3000 m prek.: 1. Ondrovič (AC Malacky) 9:52,49, 2. Koperdák (Slávia Sp. N. Ves) 10:04,01, 3. Vajs (Dukla) 

10:21,17 
110 m prek.: 1. Baluch 14,36, 2. Juránek 14,56, 3. Pokorný (Slávia STU/ČR) 14,70 
400 m prek.: 1. M. Kučera (BK HNTN Bratislava) 51,12, 2. Juránek 51,37, 3. Tuček (ČR) 51,35, 4. Dömötör 

52,85 
výška: 1. Bubeník (Dukla) 221, 2. Beer 217, 3. T. Zeman (obaja AC Stavbár) 200 
žrď: 1. Krajňák (ŠK ŠOG Nitra) 460, 2. Zmoray (AC Stavbár) 430, 3. Pospíšil (Slávia STU) 400 
diaľka (Memoriál A. Hajmássyho): 1. Hriň (Dukla) 724, 2. Šuba (AC Stavbár) 702 (+3,6), 3. Jelínek (Slávia TU 

Košice) 687 (+2,2) 
trojskok: 1. Turcsányi 14,94, 2. Šuba (obaja AC Stavbár) 14,63, 3. Pospíšil 13,48 
guľa: 1. Baran (Slávia STU) 16,96, 2. S. Kováč (AC Stavbár) 15,80, 3. Löbb (ŠK ŠOG Nitra) 15,38 
disk (Memoriál M. Čordáša): 1. Gondor (Slávia UK/ČR) 55,23, 2. S. Kováč 52,57, 3. Baran 48,80 
kladivo: 1. Lomnický 73,79, 2. Mistrík (obaja Dukla) 49,88, 3. Da. Danáč (AC Stavbár) 47,38 
oštep: 1. Slezák (Dukla) 69,47, 2. Žeňúch (AC Stavbár) 67,78, 3. Michalec (Dukla) 64,81 
5000 m chôdza: 1. Úradník 19:47,26, 2. M. Tóth (obaja Dukla) 20:21,46, 3. Ľ. Kubiš (AK Spartak Dubnica) 

21:12,12 
4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra (Puchovský, Rojka, Kutruc, Matuščák) 42,11, 2. Slávia STU 43,02, 3. Atletika 

Bratislava 43,85 
4 x 400 m: 1. ŠK Dukla B. Bystrica (F. Revaj, Ďubašák, Hrudkay, Glodžák) 3:22,85, 2. Slávia STU Bratislava 

3:24,26, 3. AC Stavbár 3:32,93 
Poradie v 3. kole: 1. AC Stavbár Nitra 229, 2. Slávia STU Bratislava 225, 3. ŠK Dukla B. Bystrica 208, 4. ŠK 

ŠOG Nitra 151, 5. Slávia UK Bratislava 97, 6. AŠK Slávia Sp. N. Ves 83, 7. Slávia TU Košice 31, Naša atletika 
Bratislava nebodovala. 

Poradie po 3 kolách: 1 Slávia STU Bratislava 23 hl. bodov (666 pomocných bodov), 2. AC Stavbár Nitra 21 
(607), 3. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 18 (561), 4. ŠK ŠOG Nitra 16 (445), 5. Slávia UK Bratislava 12 (287), 6. 
AŠK Slávia Spišská Nová Ves 7 (241), 7. Slávia TU Košice 6 (172), 8. Naša atletika Bratislava 4 (138). 

ŽENY 



100 m (+2,3): 1. Weigertová (Slávia UK) 11,70, 2. Kovačovicová 11,79, 3. Forster (obe ŠK ŠOG Nitra) 11,90 
200 m: 1. Putalová (Dukla) 24,09, 2. Forster 24,17, 3. B. Tomková (Dukla) 25,37 
400 m: 1. Zápotočná (AK Spartak Dubnica) 57,20, 2. Bučičová (Slávia STU Bratislava) 58,07, 3. Kusyová (ŠK 

ŠOG Nitra) 58 58,86 
800 m: 1. Gajanová (AK ZŤS Martin) 2:09,04, 2. Šamudovská (Dubnica) 2:16,37, 3. Paulínyová (AO Žilina) 

2:17,40 
1500 m (Štít mesta Trnava): 1. Hazuchová (Dukla) 4:37,18, 2. Naňová 4:40,18, 3. Keszeghová (obe Slávia 

STU) 4:41,07 
5000 m: 1. I. Kuriačková (Atóm Levice) 17:42,52, 2. Dušková 18:04,14, 3. Kovalančíková (obe Dukla) 

18:24,18 
3000 m prek.: 1. Keszeghová 11:17,08, 2. Šuleková 12:40,76, 3. Ondrušová (obe ŠK ŠOG Nitra) 14:10,92 
100 m prek.: 1. Škvarková (Dukla) 12,90 – rekord SR, 2. Baňovičová (Naša atletika) 13,56, 3. Kovačovicová 

(ŠK ŠOG Nitra) 14,52 
400 m prek.: 1. Takácsová (ŠK ŠOG Nitra) 1:02,91, 2. Zápotočná 1:03,00, 3. Švecová (ŠK ŠOG Nitra) 

1:03,86 
výška: 1. Dunajská (Dukla) 175, 2. Zavilinská (Junior Holíč) 173, 3. Bošková (ŠK ŠOG Nitra) 165 
žrď: 1. Paliderová (Dukla) 350, 2. Čerňanská (Slávia UK) 340, 3. Nevařilová (Dubnica) 280 
diaľka (Memoriál J. Butka): 1. Vadlejch (Dukla) 621 (+2,8), 2. Vodnyánszká (Megy Sport Dun. Streda 579 

(+3,4), 3. Kaliašová (Dukla) 574 (+2,6) 
trojskok: 1. Kaliašová 12,16, 2. Haršányová (ŠK ŠOG Nitra) 11,42, 3. Klímová (Dubnica/ČR) 11,13 
guľa: 1. L. Vargová (ŠK ŠOG Nitra/ČR) 12,89, 2. Jakubcová (ŠK ŠOG Nitra) 12,59, 3. Váleková (Dukla) 12,25 
disk (Memoriál R. Charfreitagovej): 1. L. Vargová 44,68, 2. Jakubcová 43,68, 3. Klonová (ČR) 39,31 
kladivo: 1. Kaňuchová (Dukla) 64,69, 2. K. Čaklošová (Dubnica) 44,75, 3. Perryová (Dukla) 42,29 
oštep: 1. P. Hanuliaková 46,54, 2. J. Hanuliaková 41,60, 3. Mokrá (všetky Slávia ŠŠ Trenčín) 40,93 
3000 m chôdza: 1. Katerinka Czaková 13:13,81, 2. Žárska (obe Dukla) 14:19,09, 3. Ragasová (Dubnica) 

14:37,95 
4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra (Kovačovicová, Húsková, Švecová, Takácsová) 47,47, 2. Dukla 49,41, 3. Slávia 

STU Bratislava 50,83 
4 x 400 m: 1. Slávia STU Bratislava (babiczová, Keszeghová, Matejíčková, Naňová) 4:10,34, 2. ŠK ŠOG Nitra 

4:18,12, 3. Slávia UK Bratislava 4:23,34 
Poradie v 3. kole: 1. ŠK ŠOG Nitra 253,5, 2. ŠK Dukla B. Bystrica 222, 3. AK Spartak Dubnica 136, 4. Slávia 

STU Bratislava 123,5, 5. Slávia UK Bratislava 71, 6. Slávia TU Košice 69, 7. Slávia ŠŠ Trenčín 66, 8. Slávia 
Trnava 28. 

Poradie po 3 kolách: 1. ŠK ŠOG Nitra 24 (848,5), 2. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 21 (609,5), 3. AK Spartak 
Dubnica n/V. 18 (404,5), 4. Slávia STU Bratislava 14 (327,5), 5. Slávia TU Košice 11 (250), 6. Slávia ŠŠ Trenčín 
9 (209,5), 7. Slávia UK Bratislava 8 (183), 8. Slávia Trnava 3 (95,5). 

Autor: (cb), Foto: Zdroj fb SAZ + archív 
[Späť na obsah] 
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Na problém upozornili obec, vodárov aj hygienikov. 
Špinavá voda v Rudňanoch trápi ľudí už dlhé týždne 
(15 fotografií) 
RUDŇANY. Obyvatelia obce Rudňany v Spišskonovoveskom okrese, bývajúci na sídlisku Zapálenica, majú 

problém s pitnou vodu. 
Z kohútika im tečie špinavá, miestami až hrdzavá voda. 
Napriek tomu, že za dodávku vody vodárom platia, nepijú ju, nevaria v nej a neumývajú sa s ňou. 
Kupujú balené vody, resp. s vodou im pomáhajú rodina či známi. 
Hoci na problém upozorňujú, podľa nich sa situácia nerieši. 
Najhoršia je po výdatných dažďoch. 
Trpezlivosť im už došla. Boja sa aj o svoje zdravie. 
Platia z špinavú vodu, ktorá tečie z kohútika 
Lucia Starigazdová býva v bytovke na Zapálenici s manželom a malou dcérkou zhruba rok. A čakajú ďalší 

prírastok do rodiny. 
Tvrdí, že problém so špinavou vodou sa ťahá už dlhé týždne a kompetentní nekonajú. 
Obrátili sa na obec, vodárov i hygienu. 
Manželia si do domácnosti zadovážili dva filtre na vodu. 
Kým jeden takýto filter by im mal vydržať zhruba mesiac, za posledný polrok ich už vymieňali desaťkrát. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22469506/obyvatelom-v-rudnanoch-tecie-z-kohutikov-spinava-voda.html


„Filter je po dvoch dňoch totálne špinavý. Každý deň umývam kúpelňu a sanitu, tak je to špinavé. Aj keď 
umyjem poháre, ostáva na nich povlak. Nie sú úplne čisté. Snažím sa ich umyť so saponátom, ale ak ide voda, 
ktorá necháva špinu a piesok, tak je to ťažké. A to už ani nehovorím o tom, že mám dieťa. Nevidím dôvod, aby 
sme mali takú vodu,“ sťažovala sa Lucia. 

Podľa nej už ani filtre nestíhajú vodu čistiť. 
Sprchujú sa u otca, v domácnosti nevaria 
„To sa už nedá vydržať. Potrebovala som sa osprchovať. Voda tiekla žltá, hnedá a špinavá. Musela som sa 

ísť okúpať k otcovi do Spišskej Novej Vsi a okúpať tam aj malú. Je to choré, že sa mám s malým dieťaťom 

presúvať do mesta, aby sme sa okúpali a pritom si platíme za vodu. Navyše som tehotná, preto mám aj obavy o 
zdravie,“ zdôraznila. 

Odkedy im z kohútika tečie špinavá voda, domáca pani ani nevarí. 
Majú suché raňajky a večere, na obedy chodia na menu do reštaurácií. 
O pití vody z vodovodu ani neuvažujú. Kupujú balenú, čo znamená ďalšie výdavky. 
„Manžel písal na vodárne aj na hygienu. Vraj tu boli pracovníci vodární niečo čistiť, ale chcela by som vidieť, 

čo čistili, lebo tá voda ide stále špinavá,“ doplnila Rudňančanka. 
„Kompetentní by si to mali uvedomiť. Nech oni si to tu prídu vyskúšať s malými deťmi. Dá sa vydržať týždeň, 

keď by niečo prerábali a robili, ale takto. Trvá to už skoro rok,“ dodala Lucia. 
Problém špinavej vody sa týka celého sídliska na Zapálenici. 
Ide o 10 bytoviek, zhruba 300 obyvateľov obce. 
Kupujú balenú vodu, umývajú sa u známych 
Rovnaký problém majú aj ich susedia z nižšieho poschodia. 
Majú dve deti, mladšie má len päť mesiacov. 
„Žltá voda nám tečie stále. Po búrkach a siných dažďoch je špinavá, až hrdzavá. Už sme kontaktovali 

domovníka i starostu, odkázali nás na vodárenskú spoločnosť. Aj som im fotografie posielala a nič. Vraj tu aj 
vodári boli, ale na tej vode nevidieť pozitívny výsledok. Stále je žltá a špinavá. Vo vode sú akoby čiastočky piesku 
či hrdze,“ priblížila mladá mamička Nikola Brunovská. 

V domácnosti majú umývačku riadu. 
Kvôli špinavej vode ju ani nezapínajú. 
Z vody nevaria, neumývajú riad, ani sami sa v nej neumývajú. 
„Kupujeme litre a litre balenej vody. Takto fungujeme. Minule sme sa boli okúpať u známych v Lieskovanoch. 

Odtiaľ sme si doniesli aj vodu pre malého syna, lebo sme ho chceli okúpať,“ priblížila Nikola. 
Špinavá voda im spôsobuje problémy a núti ich siahnuť hlbšie do vrecka. 
„Bojíme sa piť takúto špinavú vodu. Fľaše pre malého chodíme umývať k známym. Starší syn má aj zdravotné 

problémy. A čo je na tom najhoršie, že na to upozorňujem a máme pocit, že sa to nerieši. Keď prepukla 
koronakríza, upozorňovali nás na zvýšenú hygienu. Pýtam sa, ako pri špinavej vode môžete dodržiavať 
hygienu?,“ reagovala Nikola. 

Obec na problém upozornila vodárov 
Zúfalí obyvatelia na problém upozornili starostu Rastislava Neuvirtha (nez.). 
Potvrdil, že problém so špinavou vodou sa vyskytol aj v minulosti, najmä po výdatných dažďoch. 
„Za posledný mesiac je to častý problém hlavne v časti Zapálenica. Týka sa to približne 300 ľudí. Na obci 

nemáme žiadne informácie o zdravotných ťažkostiach občanov v súvislosti s týmto problémom,“ uviedol starosta. 
Potvrdil, že obec už koncom júla, aj na podnet občanov obce, požiadala popradskú vodárenskú spoločnosť o 

vykonanie rozboru vody. 
Vzorky pracovníci vodárni odobrali práve v pondelok dopoludnia. 
„Pri každom podnete od občanov obec kontaktuje prevádzku PVPS a následne pracovníci akciovej 

spoločnosti odstraňujú zistené problémy. Podľa nášho názoru príčinou je nedostatočná filtrácia vody pri 
zvýšených prítokoch počas prívalových dažďov, čo zapríčiňuje jednak zakalenie vody a dokonca prerušenie 
dodávky vody. Tak to bolo počas posledného víkendu,“ dodal starosta. 

Ľudia sa obrátili na hygienu 
V pondelok ráno dostali spišskonovoveskí hygienici žiadosť o pomoc od obyvateľov Zapálenice. 
„Je to pre nás nová informácia. O probléme sme doteraz nevedeli. Okamžite sme kontaktovali 

prevádzkovateľa verejného vodovodu. Dohodli sme sa, že ten preverí danú situáciu. Podľa zistených skutočností 
navrhne opatrenia. Situáciu budeme riešiť ďalej,“ uviedla epidemiologička z Úradu verejného zdravotníctva v 
Spišskej Novej Vsi Jana Murková. 

Ku kvalite vody sa v tejto fáze nevedela vyjadriť. 
O všetkom rozhodnú odobraté vzorky. 
Murková odporúčala, ak ľudia majú nejaké podozrenia, mali by používať vodu z iných zdrojov. 
Náhradné zásobovanie vodou musí byť riešené a rieši ho v tomto prípade prevádzkovateľ vodovodu. 
Vodári urobili opatrenia, voda je podľa nich pitná 
Ako uviedla hovorkyňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Božena Dická, vodárenská 

spoločnosť má informácie o probléme s vodou v obci Rudňany. 
Na zakalenú vodu vodárov upozornili obyvatelia Rudnian uplynulý víkend. 
Zapálenicu zásobujú pitnou infiltračne z povrchového zdroja pitnej vody. 
„Naša spoločnosť okamžite začala preverovať situáciu, ktorá nastala po silnejšom daždi a urobila opatrenia na 

odstránenie vzniknutého stavu. Následne sa odobrali vzorky vody našim akreditovaným laboratóriom. Doteraz 
vykonávaná prevádzková kontrola kvality vody v zásobovanej oblasti Zapálenica nevykazovala prekročené 



hodnoty v žiadnom ukazovateli v zmysle platnej legislatívy pre dodávku vody na ľudskú spotrebu,“ informovala 
Dická. 

Ako vysvetlila, zhoršenie kvality pitnej vody v senzorických ukazovateľoch, akými sú farba, absorbancia a 
zákal, nevylučuje vodu z jej použitia na ľudskú potrebu. 

„Napriek niektorým zvýšeným hodnotám je voda pitná. Dúfame, že vykonané opatrenia našej spoločnosti 
zabránia tomu, aby sa situácia opakovala. Ospravedlňujeme sa svojim zákazníkom za vzniknutú situáciu,“ dodala 
hovorkyňa. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ťavoda hlási výbornú pripravenosť. Silu naberal pri malte a betóne 
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Dukla Michalovce vykorčuľovala na ľad, Regenda nevylučuje návrat domov. 
Začiatok prípravy Dukly Michalovce na ľade 
(18 fotografií) 
MICHALOVCE. Ako poslední z trojice východniarskych zástupcov v Tipsport lige vykorčuľovali na ľad 

michalovskí hokejisti. 
Trénerskému triumvirátu Miroslav Chudý, Ivan Droppa a Juraj Faith sa v pondelok ráno hlásili takmer tri 

desiatky hráčov. 
Zo zazmluvnených mien chýbala trojica Tomáš Tomek, Christophe Lalancette a Jurij Repe. 
Kým prví dvaja menovaní by sa k mužstvu mali pripojiť v utorok (obaja čakajú na výsledky testov na 

koronavírus), Repe sa pri Laborci neobjaví. 
Slovinský obranca ešte pred štartom prípravy na suchu vedeniu klubu oznámil, že do Michaloviec nepríde, 

čím si definitívne zabuchol dvere do Dukly. 
Tá totiž mala o jeho služby záujem už aj vlani, vtedy však uprednostnil ponuku z Košíc… 
Čaká ich osem previerok 
Zemplínčania budú mať v príprave k dispozícii až 30 hráčov, medzi ktorými sú aj talentovaní mladíci z vlastnej 

liahne, a to Adam Stripai, Jakub Ragan, Dávid Hájnik a Matej Farkaš. 
Náhradu za Repeho zatiaľ nehľadajú, počkajú si na to, kým sa na prestupovom trhu neobjaví nejaký 

zaujímavý obranca. 
Z kádra, ktorý mala Dukla v čase predčasného konca minulej sezóny, odišlo až 19 hráčov. 
Väčšina z nich si už našla nové pôsobiská, no niektorí sú stále bez klubovej príslušnosti. 
Počas siedmich týždňov odohrajú „líšky“ osem prípravných zápasov. 
S hernými previerkami začnú na Tatranskom pohári v Poprade, kde sa postupne stretnú so slovenskou 20-

kou (1. 9.), bratislavským Slovanom (2. 9.) a domácim mužstvom (3. 9.). 
Nasledovať budú tri duely v rámci novej pohárovej súťaže Kaufland Supercup - v Spišskej Novej Vsi (8. 9.), 

doma s Popradom (10. 9.) a Košicami (15. 9.). 
Potom ich preverí Miškovec (doma 17. 9.) a letný zápasový program zakončia súbojom na pôde svojej 

prvoligovej farmy v Humennom (29. 9.). 
Rád by ešte vyskúšal zahraničie 
Nových tvárí na Zemplíne, nerátajúc spomínaných mladíkov z juniorky, je aktuálne 13, vrátane 20-ročného 

odchovanca Pavla Regendu, ktorý však s Duklou nemá podpísanú zmluvu. 
Urastený útočník, ktorý si zahral na dorasteneckom aj juniorskom svetovom šampionáte, strávil ostatné tri 

sezóny na severe Európy. 
Najprv bol vo Švédsku v Linköpingu a Växjö Lakers, vlani pôsobil vo fínskom Jokerite Helskinki. 
Vo všetkých troch kluboch hrával za juniorku. 
„Pred týždňom som mal sedenie s Michalovčanmi a dohodli sme sa, že začnem prípravu s nimi. Stále totiž 

nemám žiadny klub, takže kým si nič nenájdem, budem trénovať s Duklou,“ uviedol Regenda, ktorý aj teraz 
preferuje návrat za hranice. 

„Nevylučujem však ani zotrvanie doma. Aj nad touto možnosťou som uvažoval. Uvidím, ako sa rozhodnem, 
rád by som ešte vyskúšať zahraničie.“ 

Regenda by svoju hokejovú budúcnosť chcel mať vyriešenú do dvoch týždňov. 
Láka ho aj účinkovanie v michalovských farbách. 
„V Dukle sú super podmienky, je tu kvalitné mužstvo a vyzerá to tak, že aj liga bude celkom zaujímavá. Za 

seniorský tím Michaloviec som ešte nehral, takže aj to by som už rád zmenil,“ dodal. 
Trénoval s Gernátom či Zagrapanom 
Už tradične v dobrej nálade sme v útrobách zimného štadióna stretli obrancu Jána Ťavodu, vďaka ktorému je 

v michalovskej kabíne vždy o zábavu postarané. 
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Svojej povesti neostal nič dlžný ani pri rozhovore s nami. 
Na otázku, či je na tréningy na ľad dobre pripravený, so širokánskym úsmevom poznamenal: „Výborne som 

pripravený. Silovo od betónu a malty, ostatné veci som si vzal od trénera.“ 
Rodák zo Zvolena, ktorý prišiel do Dukly začiatkom januára z Popradu, po predčasnom konci sezóny vymenil 

na mesiac a pol hokejku za lopatu. 
„Pracoval som na stavbe. Bola to celkom dobrá skúsenosť, naučil som sa robiť nejaké veci. Potom, keď už 

nadišiel čas začať s prípravou, tak som tam dal výpoveď,“ pokračoval vo vtipkovaní 29-ročný bek. 
Na ľad sa tešil rovnako ako ostatní spoluhráči, hoci korčule si zvykol obúvať aj v predchádzajúcich týždňoch. 
„Chodil som na ľad v Prešove spolu s Marekom Zagrapanom či Martinom Gernátom, pretože ja som takmer 

celé obdobie od vypuknutia korony bol na východe. Mám totiž priateľku zo Sabinova. Som však rád, že sme 
konečne začali spoločne trénovať, už bolo načase nastoliť profesionálny režim.“ 

Káder HK Dukla Ingema v príprave 
Brankári: Stanislav Škorvánek, Vladimír Glosár, Tomáš Tomek (pripojiť by sa mal v utorok). 
Obrancovia: Vojtech Zeleňák, Graeme McCormack, Vladimír Mihálik, Jordon Southorn, Ján Ťavoda, Sameli 

Ventelä, Martin Bdžoch, Alexander Zekucia, Adam Stripai. 
Útočníci: Ville Korhonen, Gabriel Spilar, Samuel Takáč, Jordan Hickmott, Dávid Šoltés, Tomáš Matoušek, 

Samuel Mlynarovič, Marek Bartánus, Marek Mašlonka, Peter Galamboš, Matej Giľák, Samuel Chalupa, Matej 
Farkaš, Tomáš Török, Pavol Regenda, Jakub Ragan, Dávid Hájnik, Christophe Lalancette (pripojiť by sa mal v 
utorok). 

Po sezóne odišli: Safaralejev, Linet (obaja Žilina), Surák, Hančák, Hvila (všetci Spišská Nová Ves), Toma, 

Hamráček (obaja Liptovský Mikuláš), Mesikämmen (Trenčín), Štrauch (Nové Zámky), Trenčan (Zvolen), Novický, 
Hopkovič (obaja Humenné), Kolba, Boltun (obaja koniec kariéry), Šimun, Pukka, Phillips, Vorobjov, Borov (všetci 
bez angažmánu). 

[Späť na obsah] 

 
 

14. TL: Pospíšila prilákal do Košíc Chovan, Deyla očakávaný prírastok 
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Na snímke nová posila hokejového klubu HC Košice Martin Pospíšil počas prvého tréningu na nový ročník 
Tipsport ligy 2020/2021, v Crow aréne v Košiciach 16. augusta 2020. Foto: TASR - Roman Hanc 

V pozícii brankárskej jednotky by mal byť Jakub Sedláček, v úvode sezóny pomôže tímu aj útočník Martin 
Pospíšil. 

Košice 17. augusta (TASR) - Hokejisti HC Košice odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2020/2021 v 
kompletnom zložení a pod vedením novej trénerskej dvojice Jan Šťastný - Marcel Šimurda. V pozícii brankárskej 
jednotky by mal byť Jakub Sedláček, v úvode sezóny pomôže tímu aj útočník Martin Pospíšil. “V Košiciach sa 
chcem pripraviť na kemp v Calgary Flames a verím, že moje pôsobenie v Košiciach bude prospešné pre všetky 
strany,” povedal 20-ročný center. Pospíšil má za sebou tri sezóny v zámorských súťažiach a jeho účinkovanie v 
Košiciach bude obdobné, aké absolvujú Marko Daňo v Trenčíne, Marián Studenič v Slovane Bratislava či Róbert 
Lantoši v Nitre. Všetci menovaní sa v najvyššej slovenskej súťaži rozohrajú pred štartom kempov v zámorskej 
NHL. Pospíšil by rád zaujal vedenie Calgary Flames, ktoré ho v roku 2018 draftovalo. Zápasovú prax však 
nezíska v drese materského Zvolena, ale v Košiciach. Zásluhu na tom má jeho košický spoluhráč Michal Chovan, 
ktorý takisto pochádza zo Zvolena: “Mišo v tom mal prsty, to je pravda. Vo Zvolene mi po týždni čakania povedali, 
že nemajú záujem o spoluprácu na takú krátku dobu. Hneď na to mi prišla možnosť ísť do Košíc a som za to rád. 
V Košiciach by som mal dostať veľa priestoru.” Staronovou tvárou v kádri “oceliarov” je 30-ročný obranca Radek 
Deyl. Pamätník štyroch košických titulov sa do materského klubu vrátil po troch sezónach legionárčenia, v ročníku 
2019/2020 bol kapitán francúzskeho Nice. Po viac než troch rokoch si znovu oblečie dres Košíc. “Bolo to trochu 
komplikované, pretože som mal podpísanú zmluvu vo Francúzsku. S rodinou sme však uvažovali, že by sme radi 
zostali bližšie k domovu, pretože s manželkou čakáme koncom roka prírastok do rodiny. Vo Francúzsku by to 
bolo zložitejšie. Vraciam sa skúsenejší, vyzretejší a s odhodlaním pomôcť košickému klubu. Všetky kluby mali 
ťažkú situáciu, Košice obzvlášť. Verím, že nás čakajú už len lepšie zajtrajšky,” poznamenal Deyl pre TASR. Na 
kľúčový post brankára prišiel 30-ročný Čech Jakub Sedláček. Za sebou má 253 zápasov v českej extralige, štyri 
sezóny chytal za Dinamo Riga v KHL a do Košíc prišiel po viac než ročnom pôsobení v Sparte Praha. “Približne 
pred dvoma týždňami som dostal ponuku z Košíc. Už som dlhšie nechcel čakať na nový angažmán. V českej 
extralige som ‘chytený’ tamojšími tabuľkami a tímy si radšej vezmú hráčov zadarmo. Sparta by ma musela kúpiť, 
no viete, aká je situácia…,” poznamenal “Sedlo”. Do košického tímu prišiel aj napriek verejne známej nelichotivej 
situácii, v ktorej bol klub ešte pred pár týždňami: “Bola to prvá vec, na ktorú som sa pýtal. Pán Šťastný nám 
vravel, že ako jeden z mála tímov máme pokrytý rozpočet, hoci to nie je nič veľké. Volal som aj s hráčmi, ktorí bo li 
v Košiciach vlani a vraveli, že nemali problém. Tvorí sa perspektívny tím a nevidím dôvod, prečo by sme mali hrať 
niekde dole.” Do nového pôsobiska prišiel ako brankár, ktorý by mal byť v pozícii jednotky. “Samozrejme, je to 
pekné. Ale stačia aj dva zápasy, v ktorých brankár zle zachytá a jeho pozícia sa zmení. Uvedomujem si, že svoju 
pozíciu budem musieť potvrdzovať v každom zápase. O slovenskej lige zatiaľ veľa neviem. Pán Šťastný mi však 
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hovoril, že je to kvalitná liga, ktorá išla v uplynulých rokoch nahor,” povedal Sedláček. Brankár: Jakub Sedláček 
Obrancovia: Marek Baránek, Jakub Cibák, Radek Deyl, Dávid Mudrák, David Růžička, Tomáš Slovák, Žiga Pavlin 
(v riešení) Útočníci: Martin Belluš, Juraj Eliaš, Michal Chovan, Pavel Klhůfek, Juraj Milý, Samuel Nagy, Oliver 
Jokeľ, Martin Pospíšil, Martin Réway, Filip Vrábeľ Prišli: Sedláček (Sparta Praha), Baránek (Litvínov), Deyl (Nice), 
Mudrák (hosť. TPS Turku/Fín.), Pospíšil (hosť. Stockton Heat/AHL), Réway (Poprad) Odišli: Andrej Košarišťan 
(Kladno), Stanislav Škorvánek, Vojtech Zeleňák (obaja Košice), Branislav Rapáč, Dalibor Bortňák, Jakub Sukeľ 
(všetci Slovan Bratislava), Roman Faith, Jakub Suja (obaja Bratislava Capitals), Christián Michalčin (Zvolen), 
Dávid Skokan, Marcel Haščák (obaja Poprad), Patrik Koch (Vítkovice), Martin Bučko (Pardubice), Denis Paršin 
(Dinamo Riga/KHL), David Květoň, Václav Čížek, Juraj Majdan, Jurij Repe program prípravných zápasov HC 
Košice 3. septembra: Zvolen - Košice 8. septembra: Poprad - Košice /Kaufland Supercup/ 10. septembra: 
Spišská Nová Ves - Košice /Kaufland Supercup/ 15. septembra: Michalovce - Košice /Kaufland Supercup/ 25. 

septembra: Miškovec - Košice 
[Späť na obsah] 
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Za nedeľu pribudlo na Slovensku iba 5 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 
(nikto v Banskobystrickom kraji). Laboratóriá však vyšetrili len 481 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme 
na Slovensku 2 907 pozitívne testovaných na koronavírus a 31 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 295 319 ľudí. 
Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

16. augusta 2020 (5 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (689), Košický kraj 2 (375), Nitriansky 
kraj 0 (193), Prešovský kraj 0 (377), Trenčiansky kraj 0 (470), Trnavský kraj 0 (239) a Žilinský kraj 0 (359). 

Pozitívne testovaní boli traja muži a dve ženy vo veku od 27 do 82 rokov z Bratislavy (3) a Košíc (2). 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí. 
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 39 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 907. 
15. augusta 2020 (47 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 18 (686), Košický kraj 3 (373), Nitriansky 
kraj 2 (193), Prešovský kraj 8 (377), Trenčiansky kraj 9 (470), Trnavský kraj 7 (239) a Žilinský kraj 0 (359). 

V okresoch zaevidovali nové prípady infikovania koronavírusom takto: Bratislava (12), Senec (5), Prievidza a 
Trenčín po 4, Prešov a Trnava po 3, Michalovce, Skalica a Poprad po 2, Nové Zámky, Galanta, Pezinok, 
Sabinov, Bánovce nad Bebravou, Trebišov, Dunajská Streda, Humenné, Vranov nad Topľou, Nitra po jednom. Je 
medzi nimi 26 mužov a 21 žien, sú vo veku od 6 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí. 
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 37 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Aktuálne je na Slovensku 902 ľudí s potvrdenou 
chorobou COVID-19. 

14. augusta 2020 (54 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok nezaevidovali 5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 16 (668), Košický kraj 1 (370), Nitriansky 
kraj 1 (191), Prešovský kraj 6 (369), Trenčiansky kraj 15 (461), Trnavský kraj 6 (232) a Žilinský kraj 4 (359). 

Najviac nových prípadov infikovania koronavírusom pribudlo v okrese Bratislava (12). Nasledujú okresy 
Trenčín (9), Prešov (4), Dunajská Streda (4), Bánovce nad Bebravou (3), Senec (3), Vranov nad Topľou (2), Žilina 
(2), Revúca (2), Trnava (2), Bytča (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Žiar nad Hronom (1), Košice (1), Ilava (1), 
Pezinok (1), Zvolen (1), Čadca (1), Detva (1), Nitra (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 28 mužov a 26 žien vo veku 
od 6 do 84 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí. 
Hospitalizovaných je 50 pacientov, u 36 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. 
13. augusta 2020 (62 nových prípadov) 
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V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (652), Košický kraj 3 (369), Nitriansky 
kraj 4 (190), Prešovský kraj 8 (363), Trenčiansky kraj 23 (446), Trnavský kraj 10 (226) a Žilinský kraj 2 (355). 

Pozitívne testovaných ľudí zaevidovali v okresoch: Nové Mesto nad Váhom (11), Trenčín (11), Bratislava (10), 
Dunajská Streda (4), Nitra (3), Vranov nad Topľou (3), Košice (3), Trnava (3), Galanta (2), Žilina (2), Medzilaborce 
(2), Humenné (1), Malacky (1), Sabinov (1), Stropkov (1), Šaľa (1), Skalica (1), Pezinok (1) a Považská Bystrica 
(1). Je medzi nimi 26 mužov a 36 žien, sú vo veku od 9 do 84 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 944 ľudí. 
Hospitalizovaných je 51 pacientov, u 37 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
12. augusta 2020 (49 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 10 (640), Košický kraj 12 (366), Nitriansky 
kraj 0 (186), Prešovský kraj 19 (355), Trenčiansky kraj 6 (423), Trnavský kraj 2 (216) a Žilinský kraj 0 (353). 

Pozitívne testovaní ľudia boli zacytení v okresoch Košice (12), Vranov nad Topľou (10), Bratislava (8), 
Stropkov (3), Prešov (3), Trenčín (3), Pezinok (2), Prievidza (2), Galanta (2), Bardejov (2), Kežmarok (1) a 
Partizánske (1). Je medzi nimi 27 mužov a 22 žien, sú vo veku od 15 do 83 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 55, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 939 ľudí. 
Hospitalizovaných je 57 pacientov, u 43 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
11. augusta 2020 (75 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 23 (630), Košický kraj 5 (354), Nitriansky 
kraj 1 (186), Prešovský kraj 3 (336), Trenčiansky kraj 7 (417), Trnavský kraj 30 (214) a Žilinský kraj 4 (353). Je to 
najvyšší počet infikovaných osôb od 22. apríla. 

V okrese Galanta pribudlo 21 infkovaných, v Bratislave 16, v okrese Senec 7, v okrese Bánovce nad 
Bebravou 5, v okrese Trnava 4, v okrese Dunajská Streda 3, v Košiciach a okresoch Kysucké Nové Mesto, 
Prešov, Skalica, Trebišov po dvaja nakazení, v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Nové Mesto Nad 
Váhom, Nové Zámky, Rožňava, Ružomberok, Trenčín, Vranov nad Topľou a Zvolen po jednom. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 884 ľudí. 
Hospitalizovaných je 58 pacientov, u 40 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
V utorok Pandemická komisia vlády SR odobrila Pandemický plán, ktorý počíta s viacerými fázami pandémie 

koronavírusu u nás. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovensko sa teraz nachádza v prvej fáze. 
V druhej fáze pandémie by nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných 

osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení by bola viac ako 50-percentná a vznikali by 
ohniská nákazy. v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej 
mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami. 

V prípade tretej fázy by Slovensko opätovne vyhlásilo núdzový stav. Išlo by o ďalšie zhoršenie 
epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a 
oddelení by v tejto fáze bola viac ako 75-percentná. Pri nej by vznikali ohniská nákazy, ktoré by príslušné okresné 
úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvorili do karantény. Podľa rezortu zdravotníctva 
je cieľom tohto opatrenia spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia by platila aj pre ďalšie 
nemocnice. 

V pandemickom pláne je zadefinovaná aj štvrtá fáza. V nej ide o postupný návrat do tzv. medzipandemického 
obdobia. 

10. augusta 2020 (16 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 198). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (607), Košický kraj 1 (349), Nitriansky 
kraj 0 (185), Prešovský kraj 0 (333), Trenčiansky kraj 9 (410), Trnavský kraj 0 (184) a Žilinský kraj 1 (349). 

Pozitívny test malo 9 mužov a 7 žien vo veku od 19 do 83 rokov v okresoch Bánovce nad Bebravou (4), 
Prievidza (4), Žiar nad Hronom (2), Bratislava (2), Žarnovica (1), Košice (1), Kysucké Nové Mesto (1) a 
Partizánske (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 874 ľudí. 
Hospitalizovaných je 41 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
9. augusta 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 195). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (605), Košický kraj 0 (348), Nitriansky 
kraj 0 (185), Prešovský kraj 0 (333), Trenčiansky kraj 1 (401), Trnavský kraj 0 (184) a Žilinský kraj 0 (348). Išlo o 
prípady v okresoch Bratislava, Senec a Trenčín. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o dvoch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 866 ľudí. 



Hospitalizovaných je 45 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 
ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 

8. augusta 2020 (30 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 195). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (603), Košický kraj 5 (348), Nitriansky 
kraj 0 (185), Prešovský kraj 2 (333), Trenčiansky kraj 4 (400), Trnavský kraj 13 (184) a Žilinský kraj 3 (348). 

V okrese Dunajská Streda odhalili 5 infikovaných, v okrese Galanta a Trnava po 4, v okrese Myjava troch, v 
Košiciach, v okrese Žilina a Spišská Nová Ves dvoch, v Bratislave a okresoch Čadca, Lučenec, Michalovce, 

Poprad, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota po jednom. Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 9 žien vo veku od 
19 do 85 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 3, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 864 ľudí. 
Hospitalizovaných je 43 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
7. augusta 2020 (43 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 193). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 9 (602), Košický kraj 7 (343), Nitriansky 
kraj 4 (185), Prešovský kraj 6 (331), Trenčiansky kraj 13 (405), Trnavský kraj 4 (171) a Žilinský kraj 1 (338). 

V piatok bolo pozitívne testovaných na koronavírus 43 ľudí z okresov Bratislava (7), Košice (6), Žilina (4), 
Komárno (3), Liptovský Mikuláš (3), Bánovce nad Bebravou (2), Prievidza (2), Vranov nad Topľou (2), Stará 
Ľubovňa (2), Trnava (2), Michalovce (1), Pezinok (1), Poprad (1), Sabinov (1), Krupina (1), Zlaté Moravce (1), 
Dunajská Streda (1), Dolný Kubín (1), Hlohovec (1) a Malacky (1). Išlo o 27 mužov a 16 žien vo veku od 18 do 83 
rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31, 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 15, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 861 ľudí. 
Hospitalizovaných je 40 pacientov, u 19 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
6. augusta 2020 (43 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 192). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 15 (593), Košický kraj 3 (336), Nitriansky 
kraj 4 (181), Prešovský kraj 2 (325), Trenčiansky kraj 13 (392), Trnavský kraj 4 (167) a Žilinský kraj 1 (337). 

Pozitívny test na ochorenie COVID-19 malo 16 žien a 27 mužov vo veku od 5 do 80 rokov v okresoch 
Bratislava (12), Prievidza (8), Nové Mesto nad Váhom (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Senec (2), Dunajská 
Streda (2), Bardejov (1), Galanta (1), Malacky (1), Partizánske (1), Púchov (1), Revúca (1), Šaľa (1), Trnava (1), 
Vranov nad Topľou (1) a Žilina (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa vo štvrtok zvýšil na číslo 31, keď pribudli dve 
nové úmrtia v súvislosti s ochorením COVID-19. Zosnulý je 71 – ročný muž, ktorý bol hospitalizovaný na 
Infekčnom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Pitva zosnulého ukázala, že príčinou úmrtia bola 
rozvinutá pľúcna forma COVID-19 a následné zlyhanie dýchania. Pacient bol pozitívne testovaný formou RT-PCR 
metódy. Ďalšou 31. obeťou koronavírusu je 78-ročná pacientka s pľúcnou formou COVID-19, ktorá ležala vo 
Fakultnej nemocnici v Prešove. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 22, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 846 ľudí. 
Hospitalizovaných je 41 pacientov, u 19 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
5. augusta 2020 (63 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 191). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (578), Košický kraj 4 (333), Nitriansky 
kraj 0 (177), Prešovský kraj 8 (323), Trenčiansky kraj 39 (379), Trnavský kraj 0 (163) a Žilinský kraj 1 (336). 

Najviac nových prípadov zaevidovali v okrese Trenčín, kde pribudlo 15 infikovaných. Okres Bánovce nad 
Bebravou má 14 prípadov, 10 hlási Bratislava. V Prievidzi evidujú šesť nových prípadov, Vranov nad Topľou má 
štyroch infikovaných. V Ilave, Košiciach a Poprade potvrdili po dva prípady, jeden infikovaný pribudol v Čadci, 
Košiciach – okolí, Malackách, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Prešove, Rožňave a Starej Ľubovni. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 824 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 27. 
4. augusta 2020 (49 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

191). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 21 (567), Košický kraj 1 (329), Nitriansky kraj 7 
(177), Prešovský kraj 5 (315), Trenčiansky kraj 9 (340), Trnavský kraj 1 (163) a Žilinský kraj 2 (335). 

Pozitívne testovaných bolo 30 žien a 19 mužov vo veku od 4 do 73 rokov v okresoch Bratislava (17), Nitra (4), 
Banská Štiavnica (3), Nové Mesto nad Váhom (3), Senec (3), Trenčín (3), Bánovce nad Bebravou (2), Prešov (2) 
a po jednom prípade v okresoch Dunajská Streda, Prievidza, Komárno, Malacky, Sabinov, Žilina, Humenné, 
Stropkov, Čadca, Šaľa, Michalovce a Levice. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 22, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 777 ľudí. 



Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacient a na pľúcnej 
ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 

3. augusta 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka 

(doteraz celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (546), Košický kraj 1 (328), 
Nitriansky kraj 0 (170), Prešovský kraj 4 (310), Trenčiansky kraj 0 (331), Trnavský kraj 2 (162) a Žilinský kraj 0 
(333). 

Pozitívne testovaní boli šiesti ľudia v okrese Bratislava, zhodne dvaja v okrese Prešov a Vranov nad Topľou a 
po jednom prípade pribudlo v Košiciach, Senci a Senici. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 771 ľudí. 
Hospitalizovaných je 23 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
2. augusta 2020 (10 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 6 (306), Trenčiansky kraj 2 (331), Trnavský kraj 1 (160) a Žilinský kraj 1 (333). 

Najviac pozitívnych prípadov registrujú v okrese Prešov (5). Ďalšie prípady registrovali v okresoch Nové 
Mesto nad Váhom (2), Galanta (1), Kysucké Nové Mesto (1) a Sabinov (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 746 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
1. augusta 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 0 (300), Trenčiansky kraj 6 (329), Trnavský kraj 0 (159) a Žilinský kraj 0 (332). 

Nové prípady výskytu koronavírusu sa v sobotu objavili v okresoch Nové Mesto nad Váhom (4), Bánovce nad 
Bebravou (2) a Banská Štiavnica (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 742 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
31. júla 2020 (45 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nový prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 187). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 2 (300), Trenčiansky kraj 16 (323), Trnavský kraj 7 (159) a Žilinský kraj 4 (332). 

Najviac nových prípadov infikovania koronavírusom sa vyskytlo v okrese Bratislava (13), v ďalších okresoch 
boli počty nasledovné: Bánovce nad Bebravou (8), Galanta (7), Nové Mesto nad Váhom (3), Trenčín (3), 
Prievidza (2), Martin (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Humenné (1), Prešov (1) Senec (1) a Zvolen (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 742 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 27. 
30. júla 2020 (27 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 185). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (525), Košický kraj 2 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 6 (298), Trenčiansky kraj 4 (307), Trnavský kraj 6 (152) a Žilinský kraj 2 (328). 

Nové prípady infikovaných ľudí koronavírusom pribudli v okresoh Bratislava, Galanta a Prešov (po 4), Nové 
Mesto nad Váhom (3), Senec (2) a po jednom v okresoch Žilina, Žiar nad Hronom, Prievidza, Poprad, 
Michalovce, Košice, Kežmarok, Hlohovec, Dunajská Streda a Čadca. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jeden prípad na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 20, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 695 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
Ďalšou obeťou koronavírusu je 67-ročný muž. Pitva u neho potvrdila rozvinutú pľúcnu formu COVID-19 a 

zápal pľúc. Pacient bol hospitalizovaný v nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede. Skonal v nedeľu 26. júla 
2020. Pri minulotýždňovom medializovanom prípade 85-ročného muža, ktorý zomrel vo Fakultnej nemocnici v 
Trenčíne, pitva súvislosť s ochorením COVID-19 nepotvrdila. 

29. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 184). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (519), Košický kraj 1 (325), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 5 (292), Trenčiansky kraj 5 (303), Trnavský kraj 0 (146) a Žilinský kraj 2 (326). 

Pozitívne testovaných zaznamenali v okresoch Senec (3 nové prípady). Rovnaký počet nových prípadov sa 
vyskytol aj v okresoch Prešov a Bratislava. V okrese Bánovce nad Bebravou a okrese Trenčín pribudli po dva 
prípady. Po jednom prípade tiež pribudlo v okresoch Sabinov, Svidník, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Košice, 
Žilina a Martin. Medzi novými prípadmi bolo 11 mužov a deväť žien vo veku od 11 do 71 rokov. 



Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 15, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 675 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 23. 
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. 
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 kra j 2 
(299). 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 
ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 

3. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 135) v piatok zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (387), Košický kraj 0 (283), 



Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (198), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 3 
(235). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 
24. júna 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nabádajú k opatrnosti a k zodpovednosti ľudí. Vladimír Krčméry hovorí: 



„Otváranie hraníc je podľa mňa prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie odkladať. Tlaky sú aj zvnútra, občania 
chcú cestovať a ostatné krajiny, ktoré majú horšie scenáre, sa chcú otvárať krajinám, ktoré majú dobré scenáre. 
Nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale myslím si, že to bude scenár tlejúcej choroby.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (271), 



Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(192). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 402 ľudí. 
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 4, z ochorenia sa už zotavilo 1 372 ľudí. 
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 356 ľudí. 
Hospitalizovaných je 56 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 322 ľudí. 
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 10 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie je nikto. 
17. mája 2020 (1 nový prípad) 



V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (256), Nitriansky kraj 0 (117), 
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 959 ľudí. 
Hospitalizovaných je 118 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jeden pacient. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 2
7 

Levice OP Karusel 

Muž 3
6 

Martin  

Žen
a 

2
1 

Martin  

Muž 3
6 

Námestovo  

Muž 3
9 

Partizánske v karanténnom stredisku Svidník 

Muž 3
1 

Poprad  

Muž 3
1 

Prievidza  

Muž 3
3 

Prievidza  

Muž 3
5 

Prievidza  

Muž 5
7 

Prievidza  

Muž 6
2 

Prievidza  

Muž 7
3 

Prievidza  

Muž 8
0 

Prievidza  

Žen
a 

1 Prievidza  

Žen
a 

2
3 

Prievidza v karant, stredisku VDZ VS 
Financie 

Žen
a 

3
2 

Prievidza  

Žen
a 

4
7 

Prievidza  

Žen
a 

4
8 

Prievidza  

Žen
a 

5
9 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Muž 1 Ružomberok  
Muž 3

4 
Šaľa OP Karusel 

Muž 5
6 

Šaľa OP Karusel 



Žen
a 

5
1 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

6
9 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

4
9 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténnom stredisku 
Pezinok 

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

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Pohl
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Žen
a 

4
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Dolný Kubín  
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Dunajská 
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Žen
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Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
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Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
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Košice  
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L. Mikuláš  

Žen
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2
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L. Mikuláš  

Muž 5
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Martin  
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Martin  
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Martin  
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Martin  
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a 
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Martin  

Žen 4 Martin  
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Martin  
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Martin  
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Žen
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5 Námestovo  

Muž 5
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Pezinok  
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Pezinok  
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Pezinok  
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8 

Prievidza  
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Prievidza  
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Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 
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Martin DSS 

Muž 7
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Martin DSS 
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3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 
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Martin DSS 
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a 
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Martin DSS 
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a 
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Martin DSS 
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a 
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6 

Martin DSS 



Žen
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7
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Martin DSS 

Žen
a 
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Martin DSS 

Žen
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8
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Martin DSS 

Žen
a 

8
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Martin DSS 

Žen
a 

8
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Martin DSS 

Žen
a 

8
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Martin DSS 

Žen
a 

8
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Martin DSS 

Žen
a 

8
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Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5   



3 
Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2   



8 
Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    



v karant. stredisku 
Poprad 

   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 



Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo



vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 



68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň



ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 



Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 



Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



30 
Bánovce nad Bebr. 
v kar. stredisku VDZ VS 

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS



S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 



Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 207, nasledujú Košický kraj – 95, 
Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj – 86, Žilinský kraj – 86, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 54 a 



Nitriansky kraj s 45 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 392 mužov a 336 
žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 224 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 207, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 151 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 102 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek). 

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  



Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  



Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2 Dunajská  



5 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
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3 Snina v karanténnej stanici APZ BA 



4 
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
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  



Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen 2 Nové Zámky v karant. stanici APZ 



a 9 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
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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



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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 



Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2 Kežmarok 



6 
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 V Názov okresu 



avie ek 
Žen

a 
5

9 
Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4 Sabinov 



0 
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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16. Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na ľade. Slovinský reprezentant 

Repe sa k tímu nepripojí 
[17.08.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/456771/michalovce-odstartovali-spolocnu-pripravu-na-lade-slovinsky-
reprezentant-repe-sa-k-timu-nepripoji 

 
 

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na ľade bez obrancu Jurijho Repeho a 
útočníka Christophea Lalancetteho, ktorý čakal na výsledky testu na COVID-19. 

Repe sa napriek platnej zmluve nepripojí k mužstvu a klub s ním už nepočíta. “Aj vzhľadom na skúsenosť z 
vlaňajška môžem povedať, že si v Michalovciach zatvoril dvere,” uviedol manažér michalovskej Dukly Peter 
Tirpák. 

Repe mal byť jednou z mnohých nových tvárí v michalovskom kádri. “Tri dni pred začiatkom spoločnej 
prípravy nám telefonoval s tým, že sa k nám nepripojí. Ako dôvod uviedol inú ponuku, ktorú sa rozhodol prijať, no 
neviem, či je to hokejová alebo civilná. Určite nechceme u nás nikoho držať nasilu. Zatiaľ sme spokojní so 
zložením obrany a nebudeme tlačiť na pílu. Neponáhľame sa, počkáme si ako sa veci vyvinú. Už vlani sme boli 
dohodnutí a išli sme podpísať zmluvu. Odrazu sa objavil v Košiciach. Teraz sa zase stalo toto. Môžem povedať, 
že u nás si už zatvoril dvere,” poznamenal Tirpák. 

Napriek neúčasti slovinského reprezentanta je v defenzíve viacero osvedčených tvárí, ktoré by mali priniesť 
nadpriemernú tipsportligovú kvalitu. K Jordonovi Southornovi či Vladimírovi Mihálikovi nedávno pribudol aj 
produktívny Graeme McCormack, ktorý má za sebou produktívne sezóny v Nitre i Trenčíne. 

“Boli sme dlhodobo v kontakte s jeho agentom. Dlhodobo chcel ísť do Česka alebo do nemeckej DEL-ky. 
Hľadali sme takýto typ hráča, pretože Southorn je ľavák, McCormack pravák a na druhú presilovkovú formáciu 
sme chceli práve jeho. Počkali sme si na neho a vyšlo nám to,” prezradil Tirpák. Hráči aj realizačný tím 
absolvovali počas uplynulého týždňa nielen prípravu “na suchu,” ale aj testovanie na COVID-19. 

Všetci mali negatívny výsledok, na “čakačke” ostal už iba Kanaďan Lalancette. Tím bude v najbližšom období 
trénovať dvojfázovo rozdelený na dve skupiny. Tréner Miroslav Chudý má k dispozícii 30 hráčov, na ktorých videl 
nadšenie z návratu na ľad: “Takú dlhú prestávku od tréningov na ľade som ešte nemal. Už máme síce za sebou 
týždeň spoločnej prípravy ”na suchu," ale po dlhej prestávke sme veľmi radi, že sme konečne na ľade. V tíme už 
sú takmer všetci hráči, čakáme iba na Lalancetteho." 

Jedným z lídrov obmeneného tímu by mal byť obranca Vladimír Mihálik, ktorý po štyroch rokoch v Banskej 
Bystrici zamieril do Michaloviec: “Je to pre mňa po dlhšom čase niečo nové. Rovnako ako v iných pôsobiskách, aj 
tu chcem odviesť sto percent.” 

https://sport.aktuality.sk/c/456771/michalovce-odstartovali-spolocnu-pripravu-na-lade-slovinsky-reprezentant-repe-sa-k-timu-nepripoji
https://sport.aktuality.sk/c/456771/michalovce-odstartovali-spolocnu-pripravu-na-lade-slovinsky-reprezentant-repe-sa-k-timu-nepripoji


Pôsobisko zmenil aj útočník Samuel Takáč, ktorý prišiel z Popradu. “Keď človek veľa očakáva, môže to byť 
kontraproduktívne. Práve preto si nedávam konkrétne ciele, ale skôr si želám, aby nás hokej napĺňal a aby sa 
nám darilo. Keď tréneri skladali mužstvo, tak si vyberali hráčov, ktorých schopnosti poznali. Ja budem plniť to, čo 
bude tréner očakávať,” poznamenal Takáč. 

Káder HK Dukla Ingema Michalovce: 
Brankári: Vladimír Glosár, Stanislav Škorvánek, Tomáš Tomek 
Obrancovia: Martin Bdžoch, Graeme McCormack (Kan.), Vladimír Mihálik, Jordon Southorn (Kan.), Ján 

Ťavoda, Sameli Ventelä (Fín.), Alexander Zekucia, Vojtech Zeleňák 
Útočníci: Marek Bartánus, Samuel Chalupa, Peter Galamboš, Matej Giľák, Jordan Hickmott (Kan.), Ville 

Korhonen (Fín.), Christophe Lalancette (Kan.), Marek Mašlonka, Tomáš Matoušek, Samuel Mlynarovič, Gabriel 
Spilar, Dávid Šoltés, Samuel Takáč, Tomáš Török 

Prišli: Škorvánek, Zeleňák (všetci Košice), Tomek (Zvolen), McCormack (Trenčín), Mihálik, Southorn, 
Bartánus, Hickmott, Šoltés, Mlynarovič (všetci Banská Bystrica), Matoušek (Slovan Bratislava), Takáč (Poprad) 

Odišli: Filip Surák, Daniel Hančák, Lukáš Hvila (všetci Spišská Nová Ves), Igor Safaraleyev, Jakub Linet 

(obaja Žilina), Lukáš Toma, Lukáš Hamráček (Liptovský Mikuláš), Adam Trenčan (Zvolen), Peter Boltun (koniec 
kariéry), Konsta Mesikämmen (Trenčín), Marek Kolba, Damián Novický, Mikko Pukka, Dmitrij Vorobjov, Dominik 
Borov, Eduard Šimun, Zack Phillips, Andreas Štrauch 

Program prípravných zápasov HK Dukla Ingema Michalovce: 
1. septembra, 15.00: Michalovce - SR “20” /Tatranský pohár, Poprad/2. septembra, 16.00: Michalovce - 

Slovan Bratislava /Tatranský pohár, Poprad/3. septembra, 19.00: Michalovce - Poprad /Tatranský pohár, 
Poprad/8. septembra: Spišská Nová Ves - Michalovce /Kaufland Supercup/10. septembra: Michalovce - Poprad 
/Kaufland Supercup/15. septembra: Michalovce - Košice /Kaufland Supercup/ 17. septembra: Michalovce - 
Miškovec29. septembra: Humenné - Michalovce 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Michalovce prvýkrát na ľade a bez Repeho, Tirpák: „Zatvoril si dvere“ 
[17.08.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/michalovce-prvykrat-lade-bez-repeho-tirpak-zatvoril-dvere/2264760 

 
 

Michalovce 17. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na ľade bez obrancu Jurijho Repeho a 

útočníka Christophea Lalancetteho, ktorý čakal na výsledky testu na COVID-19. Repe sa napriek platnej zmluve 
nepripojí k mužstvu a klub s ním už nepočíta. „Aj vzhľadom na skúsenosť z vlaňajška môžem povedať, že si v 
Michalovciach zatvoril dvere,“ uviedol manažér michalovskej Dukly Peter Tirpák 

Na snímke hokejisti klubu HK Dukla Ingema Michalovce na prvom tréningu na ľade počas prípravy na nový 
ročník Tipsport ligy 2020/2021 v Michalovciach 17. augusta 2020 Repe mal byť jednou z mnohých nových tvárí v 
michalovskom kádri. „Tri dni pred začiatkom spoločnej prípravy nám telefonoval s tým, že sa k nám nepripojí. Ako 
dôvod uviedol inú ponuku, ktorú sa rozhodol prijať, no neviem, či je to hokejová alebo civilná. Určite nechceme u 
nás nikoho držať nasilu. Zatiaľ sme spokojní so zložením obrany a nebudeme tlačiť na pílu. Neponáhľame sa, 
počkáme si ako sa veci vyvinú. Už vlani sme boli dohodnutí a išli sme podpísať zmluvu. Odrazu sa objavil v 
Košiciach. Teraz sa zase stalo toto. Môžem povedať, že u nás si už zatvoril dvere,“ poznamenal Tirpák. 

Napriek neúčasti slovinského reprezentanta je v defenzíve viacero osvedčených tvárí, ktoré by mali priniesť 
nadpriemernú tipsportligovú kvalitu. K Jordonovi Southornovi či Vladimírovi Mihálikovi nedávno pribudol aj 
produktívny Graeme McCormack, ktorý má za sebou produktívne sezóny v Nitre i Trenčíne. „Boli sme dlhodobo v 
kontakte s jeho agentom. Dlhodobo chcel ísť do Česka alebo do nemeckej DEL-ky. Hľadali sme takýto typ hráča, 
pretože Southorn je ľavák, McCormack pravák a na druhú presilovkovú formáciu sme chceli práve jeho. Počkali 
sme si na neho a vyšlo nám to,“ prezradil Tirpák. Hráči aj realizačný tím absolvovali počas uplynulého týždňa 
nielen prípravu „na suchu,“ ale aj testovanie na COVID-19. 

Všetci mali negatívny výsledok, na „čakačke“ ostal už iba Kanaďan Lalancette. Tím bude v najbližšom období 
trénovať dvojfázovo rozdelený na dve skupiny. Tréner Miroslav Chudý má k dispozícii 30 hráčov, na ktorých videl 
nadšenie z návratu na ľad: „Takú dlhú prestávku od tréningov na ľade som ešte nemal. Už máme síce za sebou 
týždeň spoločnej prípravy „na suchu,“ ale po dlhej prestávke sme veľmi radi, že sme konečne na ľade. V tíme už 
sú takmer všetci hráči, čakáme iba na Lalancetteho.“ 

Jedným z lídrov obmeneného tímu by mal byť obranca Vladimír Mihálik, ktorý po štyroch rokoch v Banskej 
Bystrici zamieril do Michaloviec: „Je to pre mňa po dlhšom čase niečo nové. Rovnako ako v iných pôsobiskách, aj 
tu chcem odviesť sto percent.“ 

Pôsobisko zmenil aj útočník Samuel Takáč, ktorý prišiel z Popradu. „Keď človek veľa očakáva, môže to byť 
kontraproduktívne. Práve preto si nedávam konkrétne ciele, ale skôr si želám, aby nás hokej napĺňal a aby sa 
nám darilo. Keď tréneri skladali mužstvo, tak si vyberali hráčov, ktorých schopnosti poznali. Ja budem plniť to, čo 
bude tréner očakávať,“ poznamenal Takáč. 

Káder HK Dukla Ingema Michalovce: 
Brankári: Vladimír Glosár, Stanislav Škorvánek, Tomáš Tomek 

https://www.hlavnespravy.sk/michalovce-prvykrat-lade-bez-repeho-tirpak-zatvoril-dvere/2264760


Obrancovia: Martin Bdžoch, Graeme McCormack (Kan.), Vladimír Mihálik, Jordon Southorn (Kan.), Ján 
Ťavoda, Sameli Ventelä (Fín.), Alexander Zekucia, Vojtech Zeleňák 

Útočníci: Marek Bartánus, Samuel Chalupa, Peter Galamboš, Matej Giľák, Jordan Hickmott (Kan.), Ville 
Korhonen (Fín.), Christophe Lalancette (Kan.), Marek Mašlonka, Tomáš Matoušek, Samuel Mlynarovič, 

Gabriel Spilar, Dávid Šoltés, Samuel Takáč, Tomáš Török 
Prišli: Škorvánek, Zeleňák (všetci Košice), Tomek (Zvolen), McCormack (Trenčín), Mihálik, Southorn, 

Bartánus, Hickmott, Šoltés, Mlynarovič (všetci Banská Bystrica), Matoušek (Slovan Bratislava), Takáč (Poprad) 
Odišli: Filip Surák, Daniel Hančák, Lukáš Hvila (všetci Spišská Nová Ves), Igor Safaraleyev, Jakub Linet 

(obaja Žilina), Lukáš Toma, Lukáš Hamráček (Liptovský Mikuláš), Adam Trenčan (Zvolen), Peter Boltun (koniec 
kariéry), Konsta Mesikämmen (Trenčín), Marek Kolba, Damián Novický, Mikko Pukka, Dmitrij Vorobjov, Dominik 
Borov, Eduard Šimun, Zack Phillips, Andreas Štrauch 

Program prípravných zápasov HK Dukla Ingema Michalovce: 
1. septembra, 15.00: Michalovce – SR „20“ /Tatranský pohár, Poprad/ 
2. septembra, 16.00: Michalovce – Slovan Bratislava /Tatranský pohár, Poprad/ 
3. septembra, 19.00: Michalovce – Poprad /Tatranský pohár, Poprad/ 
8. septembra: Spišská Nová Ves – Michalovce /Kaufland Supercup/ 
10. septembra: Michalovce – Poprad /Kaufland Supercup/ 
15. septembra: Michalovce – Košice /Kaufland Supercup/ 
17. septembra: Michalovce – Miškovec 
29. septembra: Humenné – Michalovce 

[Späť na obsah] 

 
 

18. TL: Michalovce prvýkrát na ľade bez Repeho, Tirpák: Zatvoril si dvere 
[17.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-michalovce-prvykrat-na-lade/487155-clanok.html 

 
 

Na snímke nová posila hokejového klubu HK Dukla Ingema Michalovce a kanadský útočník Jordan Hickmott 
pred prvým tréningom v príprave na nový ročník Tipsport ligy 2020/2021 v Michalovciach 17. augusta 2020. Foto: 
TASR - Roman Hanc 

Pôsobisko zmenil aj útočník Samuel Takáč, ktorý prišiel z Popradu. 
,aktualizované 
Michalovce 17. augusta (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na 

ľade bez obrancu Jurijho Repeho a útočníka Christophea Lalancetteho, ktorý čakal na výsledky testu na COVID-
19. Repe sa napriek platnej zmluve nepripojí k mužstvu a klub s ním už nepočíta. “Aj vzhľadom na skúsenosť z 
vlaňajška môžem povedať, že si v Michalovciach zatvoril dvere,” uviedol manažér michalovskej Dukly Peter 
Tirpák. Repe mal byť jednou z mnohých nových tvárí v michalovskom kádri. “Tri dni pred začiatkom spoločnej 
prípravy nám telefonoval s tým, že sa k nám nepripojí. Ako dôvod uviedol inú ponuku, ktorú sa rozhodol prijať, no 
neviem, či je to hokejová alebo civilná. Určite nechceme u nás nikoho držať nasilu. Zatiaľ sme spokojní so 
zložením obrany a nebudeme tlačiť na pílu. Neponáhľame sa, počkáme si ako sa veci vyvinú. Už vlani sme boli 
dohodnutí a išli sme podpísať zmluvu. Odrazu sa objavil v Košiciach. Teraz sa zase stalo toto. Môžem povedať, 
že u nás si už zatvoril dvere,” poznamenal Tirpák. Napriek neúčasti slovinského reprezentanta je v defenzíve 
viacero osvedčených tvárí, ktoré by mali priniesť nadpriemernú tipsportligovú kvalitu. K Jordonovi Southornovi či 
Vladimírovi Mihálikovi nedávno pribudol aj produktívny Graeme McCormack, ktorý má za sebou produktívne 
sezóny v Nitre i Trenčíne. “Boli sme dlhodobo v kontakte s jeho agentom. Dlhodobo chcel ísť do Česka alebo do 
nemeckej DEL-ky. Hľadali sme takýto typ hráča, pretože Southorn je ľavák, McCormack pravák a na druhú 
presilovkovú formáciu sme chceli práve jeho. Počkali sme si na neho a vyšlo nám to,” prezradil Tirpák. Hráči aj 
realizačný tím absolvovali počas uplynulého týždňa nielen prípravu “na suchu,” ale aj testovanie na COVID-19. 
Všetci mali negatívny výsledok, na “čakačke” ostal už iba Kanaďan Lalancette. Tím bude v najbližšom období 
trénovať dvojfázovo rozdelený na dve skupiny. Tréner Miroslav Chudý má k dispozícii 30 hráčov, na ktorých videl 
nadšenie z návratu na ľad: “Takú dlhú prestávku od tréningov na ľade som ešte nemal. Už máme síce za sebou 
týždeň spoločnej prípravy ”na suchu," ale po dlhej prestávke sme veľmi radi, že sme konečne na ľade. V tíme už 
sú takmer všetci hráči, čakáme iba na Lalancetteho." Jedným z lídrov obmeneného tímu by mal byť obranca 
Vladimír Mihálik, ktorý po štyroch rokoch v Banskej Bystrici zamieril do Michaloviec: “Je to pre mňa po dlhšom 
čase niečo nové. Rovnako ako v iných pôsobiskách, aj tu chcem odviesť sto percent.” Pôsobisko zmenil aj 
útočník Samuel Takáč, ktorý prišiel z Popradu. “Keď človek veľa očakáva, môže to byť kontraproduktívne. Práve 
preto si nedávam konkrétne ciele, ale skôr si želám, aby nás hokej napĺňal a aby sa nám darilo. Keď tréneri 
skladali mužstvo, tak si vyberali hráčov, ktorých schopnosti poznali. Ja budem plniť to, čo bude tréner očakávať,” 
poznamenal Takáč. Brankári: Vladimír Glosár, Stanislav Škorvánek, Tomáš Tomek Obrancovia: Martin Bdžoch, 
Graeme McCormack (Kan.), Vladimír Mihálik, Jordon Southorn (Kan.), Ján Ťavoda, Sameli Ventelä (Fín.), 
Alexander Zekucia, Vojtech Zeleňák Útočníci: Marek Bartánus, Samuel Chalupa, Peter Galamboš, Matej Giľák, 
Jordan Hickmott (Kan.), Ville Korhonen (Fín.), Christophe Lalancette (Kan.), Marek Mašlonka, Tomáš Matoušek, 
Samuel Mlynarovič, Gabriel Spilar, Dávid Šoltés, Samuel Takáč, Tomáš Török Prišli: Škorvánek, Zeleňák (všetci 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-michalovce-prvykrat-na-lade/487155-clanok.html


Košice), Tomek (Zvolen), McCormack (Trenčín), Mihálik, Southorn, Bartánus, Hickmott, Šoltés, Mlynarovič (všetci 
Banská Bystrica), Matoušek (Slovan Bratislava), Takáč (Poprad) Odišli: Filip Surák, Daniel Hančák, Lukáš Hvila 
(všetci Spišská Nová Ves), Igor Safaraleyev, Jakub Linet (obaja Žilina), Lukáš Toma, Lukáš Hamráček 

(Liptovský Mikuláš), Adam Trenčan (Zvolen), Peter Boltun (koniec kariéry), Konsta Mesikämmen (Trenčín), Marek 
Kolba, Damián Novický, Mikko Pukka, Dmitrij Vorobjov, Dominik Borov, Eduard Šimun, Zack Phillips, Andreas 
Štrauch program prípravných zápasov HK Dukla Ingema Michalovce: 1. septembra, 15.00: Michalovce - SR “20” 
/Tatranský pohár, Poprad/ 2. septembra, 16.00: Michalovce - Slovan Bratislava /Tatranský pohár, Poprad/ 3. 
septembra, 19.00: Michalovce - Poprad /Tatranský pohár, Poprad/ 8. septembra: Spišská Nová Ves - Michalovce 
/Kaufland Supercup/ 10. septembra: Michalovce - Poprad /Kaufland Supercup/ 15. septembra: Michalovce - 
Košice /Kaufland Supercup/ 17. septembra: Michalovce - Miškovec 29. septembra: Humenné - Michalovce 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Ako zvládnuť anafylaxiu 
[06.08.2020; Sestra; ODBORNÁ PRÍLOHA 176; s. 31,32,33,34; Daniela Rybárová] 

 
 

PhDr. Daniela Rybárová, PhD., MPH 
NsP Spišská Nová Ves, a. s. 

VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. Bratislava, DP bl. Sáry Salkaházi v Rožňave 
SÚHRN: Anafylaxia je závažná, život ohrozujúca, systémová alergická reakcia, ktorá vzniká náhle, 

neočakávane. Môže mať fatálne následky ako dôsledok obštrukcie dýchacích ciest alebo zlyhania krvného 
obehu. Najťažšou formou anqfylaxie je anafylaktický šok, ktorý vzniká ako nadmerná odpoveď organizmu na 
alergén. Ide o reakciu sprostredkovanú imunoglobulínmi typu E, ktorá vedie k aktivácii žírnych buniek a bazofilov 
s rozvojom kožných, respiračných, kardiovaskulárnych a neurologických príznakov. Základom liečby je aplikácia 
Adrenalínu intramuskulárne, ešte pred rozvojom respiračného a kardiovaskulárneho zlyhania. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Anafylaxia. Anafylaktický šok. Kazuistika. Liečba. 
Úvod 
Termín „anafylaxia" (grécky pôvod „fylaxis“ochrana) zaviedli do klinickej praxe Charles Richet a Paul Portier v 

roku 1902 na označenie často letálne sa končiaceho šokového stavu, ktorý spôsobuje podanie druhej injekcie 
antigénu (Petrů, 2012). Viedenský pediater Clemens von Pirquet použil vo svojej publikácii v roku 1906 po prvý 
raz výraz „alergia”, pod ktorým mal na mysli špecificky zmenenú reakciu organizmu. Slovo odvodil od gréckeho 
„allos" - iný a „ergon" - činnosť (Trenkler, 2018). 

Európska resuscitačná rada definuje anafylaxiu ako ťažkú, život ohrozujúcu, generalizovanú alebo systémovú 
hypersenzitívnu reakciu. Je charakterizovaná rýchlo sa vyvíjajúcimi, život ohrozujúcimi problémami zo strany 
dýchacích ciest, dýchania a cirkulácie, spravidla spojenými so zmenami na koži a slizniciach. Izolovaná reakcia 
na koži nie je anafylaxiou, je alergickou reakciou (ERC Guidelines for Resuscitation, 2015). Podľa Svetovej 
alergologickej spoločnosti (WAO) je anafylaxia definovaná ako závažná alergická reakcia s rýchlym začiatkom, 
ktorá môže mať smrteľné následky (Simons, 2010). 

Príčiny anafylaxie 
K najčastejším príčinám anafylaxie patria potraviny, jedy hmyzu a hadov a lieky. Potravinová alergia je 

najbežnejšou formou alergie v populácii a jej prevalencia v závislosti od štúdií je 2 - 4%. Práve potraviny sú 
najčastejšou príčinou anafylaxie. V ranom detskom veku sa najčastejšie stretávame s anafylaxiou, spôsobenou 
alergiou na bielkoviny kravského mlieka. Vo vyššom veku sú hlavnými príčinami rôzne typy múky (pšeničná, 
žitná, kukuričná), ovocie, orechy (lieskové, vlašské, kešu, pistácie, paraorechy, mandle, pekanové orechy), 
strukoviny (arašidy, sója), ryby, morské plody, niektoré druhy zeleniny (zeler, mrkva) a ďalšie (Petrů, Krčmová, 
2006). 

Druhou najčastejšou príčinou anafylaxie sú lieky. Medzi liekové spúšťače patria antibiotiká, analgetiká, 
nesteroidné antiflogistiká (NSAID), aspirín, hypnotiká, sedatíva, rádiokontrastné látky, lokálne a celkové 
anestetiká, hormóny a očkovacie látky. Ďalšou príčinou anafylaktickej reakcie sú jedy hmyzu, ktoré predstavujú 
vyššie riziko pre dospelých než pre deti. U nás sú to hlavne včela/čmeliak a osa/sršeň. Ak niekto reaguje na jed 
včely, bude s veľkou pravdepodobnosťou reagovať aj na jed čmeliaka. Anafylaktická reakcia môže vzniknúť po 
jedinom vpichu (Petrů, Krčmová, 2006). V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast alergie na latex. Vznikom 
latexovej anafylaxie sú ohrození alergici a ľudia, ktorí prichádzajú s touto látkou do styku vo väčšej miere 
(zdravotnícki pracovníci, ľudia, ktorí sú často operovaní alebo vyšetrovaní pomocou cievok a katétrov a 
pracovníci v kaučukovom priemysle) (Petrů, Krčmová, 2009). 

Rizikové faktory a klinické prejavy anafylaxie 
Ring (2010) rozdeľuje rizikové faktory pre vznik anafylaxie na základe jej spúšťačov do troch skupín: 
- pre potravinami indukovanú anafylaxiu: deti a mladší dospelí, aktívna alergická astma bronchiale, alergia na 

orechy, príjem potravy pripravovanej mimo domácich podmienok, oneskorená aplikácia Adrenalínu, 
- pre liekmi navodenú anafylaxiu: vek 55 
- 85 rokov, prítomnosť respiračných a kardiovaskulárnych komorbidít, antibiotiká a anestetiká, 
- pre jedmi hmyzu/hadov indukovanú anafylaxiu: vek 35-85 rokov, mužské pohlavie. 
Rozoznávame rôzne klinické prejavy anafylaxie podľa systémov (Petrů, Krčmová; 2011, Petrášek, 2016): 



- koža, podkožné tkanivá, sliznice - začervenanie, svrbenie, makulopapulózny kožný výsev, urtikária, 
angioedém, svrbenie očí, opuch a začervenanie očí, svetloplachosť, slzenie, konjuktiválna injekcia, tŕpnutie a 
svrbenie pier, jazyka, podnebia a vonkajšieho zvukovodu, opuch pier, jazyka a uvuly, svrbenie dlaní, chodidiel, 
pohlavných orgánov, 

- respiračný systém: horné dýchacie cesty 
- kongescia nosa, kýchanie, chrapot, stridor, orofaryngeálny a laryngeálny opuch, kašeľ, dolné dýchacie cesty: 

tachypnoe, dyspnoe, bronchospazmus, cyanóza, zastavenie dýchania, 
- kardiovaskulárny systém - bolesť na hrudníku, tachykardia, bradykardia (menej často), poruchy srdcového 

rytmu, palpitácie, hypotenzia, infarkt myokardu, šok, zastavenie srdca, 
- gastrointestinálny systém - kŕčovitá bolesť brucha, nauzea, vracanie, dysfágia, hnačky, 
- centrálny nervový systém - bolesti hlavy, slabosť, závrate, tinitus, u detí poruchy správania, 
- iné - renálna kolika, kontrakcie maternice (u tehotných - predčasný pôrod, potrat), gynekologické krvácanie, 

kovová chuť na jazyku. 
Diagnostika a liečba anafylaxie 
Pre stanovenie diagnózy anafylaxie je rozhodujúca správne odobratá anamnéza a klinické vyšetrenie 

pacienta. Kritickým momentom sú anamnestické údaje - okolnosti, ktoré sa vyskytli pred príhodou, získané od 
pacienta alebo od svedkov (v prípade závažného priebehu spojeného s poruchou vedomia). Je potrebné získať 
informácie o všetkých expozíciách a udalostiach v čase do nástupu príznakov, napr. príjem potravy, liekov, požitie 
alkoholu, akútna infekcia, cestovateľské aktivity, či akékoľvek aktivity vymykajúce sa zvyklostiam pacienta. Na 
základe týchto údajov je možné stanoviť diagnózu, pre ktorú je charakteristický rýchly začiatok v priebehu 
niekoľkých minút až hodín po expozícii alergénom alebo potenciálnym spúšťačom anafylaxie, po ktorom 
nasleduje rýchla progresia klinických príznakov (Simon et al., 2011). 

Pre rozpoznanie a liečbu anafylaktických reakcií je potrebné použiť ABCDE prístup (Trenkler, 2018): 
- Zastavenie aplikácie podozrivého antigénu (lieky, koloidy, krv, latex, chlorhexidin). 
- Privolanie pomoci, pozastavenie operácie. Zaznamenať čas. 
- Vodorovná poloha (s výnimkou edému pľúc), nadvihnutie dolných končatín. 
- Aplikácia 100 % kyslíka, aj keď nie sú prítomné klinické známky hypoxie. 
- Zabezpečenie dýchacích ciest. 
- Prístup do širokej žily (intraoseálny prístup). 
- Podanie Adrenalínu i. v. a kryštaloidu. 
- Kardiopulmonálna resuscitácia pri zastavení obehu, resp. pri poklese TKs pod 50 mmHg. 
- Plán ďalšieho sledovania. 
Dôležité je promptné rozpoznanie anafylaktickej príhody a promptná liečba, zvlášť podanie Adrenalínu. Každý 

pacient s anafylaktickou reakciou by mal byť napojený na monitor vitálnych funkcií v najkratšom možnom 
časovom intervale. Minimálny monitoring zahŕňa pulznú oxymetriu, neinvazívne meranie TK a 3-zvodové EKG. 

Základným pravidlom je uloženie pacienta do pohodlnej polohy s ohľadom na klinické príznaky anafylaxie 
(Málek, Knor a kol., 2019): 

- pacient s obštrukciou dýchacích ciest a respiračnými príznakmi preferuje polohu v sede, 
- poloha na chrbte s elevovanými dolnými končatinami je indikovaná u pacientov s hypotenziou, 
- ak pacient udáva slabosť spojenú s poruchami vedomia, pacienta sa nesnažíme dať do sediacej alebo 

stojacej polohy, pretože hrozí riziko zastavenia srdca, 
- pacienta s poruchou vedomia so zachovaným adekvátnym dýchaním uložíme do stabilizovanej polohy na 

boku, 
- tehotné ženy pre riziko rozvoja syndrómu dolnej dutej žily, ktorý je spojený so závažnou hypotenziou, 

polohujeme na ľavý bok. 
Veľmi dôležitým krokom pri riešení závažnej alergickej reakcie je odstránenie možného spúšťača 

anafylaktickej reakcie, ktorý mohol tento stav vyvolať. V prípade anafylaxie spojenej s aplikáciou liekov je nutné 
okamžite prerušiť aplikáciu liekov, ak ide o jedy po poštípaní, tak je potrebné odstrániť žihadlo. Pri potravinami 
indukovanej anafylaxii sa neodporúča vyvolanie vracania. Odstránenie príčiny anafylaxie nesmie oddialiť začatie 
liečby. Liečba má jednoznačne prednosť. 

Pri asystólii zapríčinenej anafylaxiou, je postup rovnaký ako pri asystólii z iných príčin. Postup liečby asystólie 
je daný novými postupmi základnej a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa ERC z roku 2015. 
Odporúčania WAO klasifikujú rýchlu injekciu Adrenalínu ako prvý a kľúčový postup pri anafylaxii (Simons, 2010). 
Má pozitívne inotropný a chronotropný účinok na srdce so zvýšením srdcového výdaja. Potláča uvoľňovanie 
mediátorov anafylaxie, hlavne histamínu a leukotriénov. Nie je žiadna kontraindikácia jeho podania a 
bezpečnostný profil je veľmi dobrý. Adrenalín môžeme aplikovať intramuskulárne (i. m.) alebo intravenózne (i. v.) 
a intraoseálne. Subkutánna a inhalačná aplikácia nie je odporúčaná, pretože je preukázaná výrazne menšia 
účinnosť (Málek, Knor a kol. 2019). Intravenózne podanie Adrenalínu môže viesť k srdcovým dysrytmiám, infarktu 
a závažnej hypertenzii, zvlášť ak ide o nesprávnu diagnózu alebo pacient nie je monitorovaný. Pri i. m. aplikácii je 
potrebné Adrenalín aplikovať anterolaterálne v strede stehna bezprostredne po potvrdení anafylaxie, resp. pri 
vážnom podozrení na anafylaxiu v dávke 0,01 mg/kg pri riedení 1:1000, maximálna dávka u dospelých je 0,5 mg 
(0,3 mg u detí). V závislosti na závažnosti a odpovedi na iniciálnu dávku môžeme aplikáciu opakovať v 5 - 15 
minútových intervaloch. Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg. Intravenózne podanie Adrenalínu: riedenie 1:10 000 
(1 ml Adrenalín 1:1000 do 9 ml F1/1) pri titrácií dávky alebo v riedení 1:100 000 (lml 1:1000 Adrenalín do 99 ml 
Fl/1) v pomalej infúzii. Pri anafylaktickom šoku je potrebné včas začať tekutinovú resuscitáciu kryštaloidmi. 
Odporúčaná dávka v prípade anafylaktického šoku je 2000 - 3000 ml v priebehu krátkeho času (30 min.). 
Antihistaminiká - antagonisti H1 a H2 receptorov sú považované v liečbe anafylaxie za podporné lieky. Používajú 



sa hlavne H1 antagonisti 1. generácie v injekčnej forme. V našich podmienkach je k dispozícii bisulepin 
(Dithiaden), ktorý sa podáva dospelým v dávke 1 mg a ktorú môžeme zvýšiť až na 8 mg/24hodín. Podávanie 
glukokortikoidov má význam v neskorej fáze anafylaxie. Iniciálna odporúčaná dávka je 1 - 2 mg/kg 
Methylprednisonu. Pri miernejších príznakoch je možné podať Prednison (0,5 mg/kg) per os. Pri rozvoji ťažkého 
šoku sa odporúča Solumedrol (500 - 2000 mg/24 hod.) alebo Hydrocortison (50 - 150 mg/kg/24 hod.). Efekt 
kortikoidov sa prejaví až po 4 - 6 hodinách, preto sa nimi nemá nahrádzať Adrenalín (Petrášek, 2016). 

Výbava pacienta po prekonanej anafylaxii 
Pacienti, ktorí už prekonali anafylaxiu, sú vybavení autoinjektorom s Adrenalínom (Epipen). Autoinjektor s 

obsahom 0,15 mg je určený pre deti vážiace 7,5 - 25 kg, pacienti s hmotnosťou nad 25 kg by mali použiť 
autoinjektor s obsahom 0,3 mg. Pacient by mal byť poučený o použití autoinjektoru prostredníctvom kvalitných 
edukačných materiálov a mal by byť schopným si ho aplikovať (Málek, Knor a kol., 2019). Súčasne Petrú a 
Krčmová (2011) uvádzajú, že každý pacient, ktorý už v minulosti prekonal anafylaktickú reakciu by mal byť 
vybavený aj protišokovým balíčkom prvej pomoci, mal by ho nosiť pri sebe od skorej jari do neskorej jesene a v 
prípade potreby ho aj vedieť použiť. Tento balíček by mal obsahovať (Ceuppens, 2008): 

- Kortikoid v tabletách (napr. Prednison forte 20 mg, Medrol) alebo rektálny kortikoid. Treba použiť dostatočnú 
dávku: Prednison 20 - 40 mg, Metylprednizolón 16 - 32 mg. Podanie kortikoidu je možné opakovať po 4 - 6 
hodinách. 

- Antihistaminikum v tabletách (napr. Dithiaden tbl, Zyrtec gtt. a pod.). Moderné antihistaminiká sú pripravené 
tak, že dostatočná dávka je v jednej tablete, v akútnom prípade je však možné podať jednorazovo 2 tablety. 
Podanie je možné opakovať po 13 - 24 hodinách. 

- Beta-2 Mimetikum inhalačne v prípade dušnosti alebo astmatického dýchania (napr. Ventolin aerosol 4 
vdychy, Berotec aerosol 2 vdychy). 

- Návod na použite. 
Kazuistika - alergická reakcia na kontrastnú látku 
Katamnéza: U 61-ročnej pacientky bolo realizované CT angio vyšetrenie pre ischemickú chorobu dolných 

končatín s podaním kontrastnej látky. Následne po podaní kontrastnej látky začala cítiť slabosť, došlo k strate 
vedomia. Privolaný lekár oddelenia urgentného príjmu po príchode na CT pracovisko nachádza pacientku v 
bezvedomí, pulz nitkovitý, dyspnoe, začínajúci stridor, opuch tváre, začervenanie na stehnách a trupe, neskôr na 
krku. Podaný Adrenalín 0,5 mg i. m., Hydrocortizon 200 mg, Fyziologický roztok 500 ml, Calcium gluconicum 1 
amp., AS 130 - 140/ min., TK 70/40 mmHg, sat. O2 75 - 80%, začatá oxygenoterapia. Privolaný lekár OAIM, 
pacientka zaintubovaná endotracheálnou kanylou č. 7, napojená na umelú pľúcnu ventiláciu, podávané 
katecholamíny. Po intubácii začína edém epiglotis. Pacientka následne prijatá na OAIM, kde pre hypotenziu ďalej 
podávané kontinuálne katecholamíny (Sinora 10 mg) a pridaný kontinuálne Adrenalín 2 mg, kryštaloidy, 
forsírovaná diuréza a upravený mineralogram. Postupne sa stav pacientky upravuje, po 4 hodinách nadobúda 
vedomie, bez neurologického deficitu a po 6 hodinách extubovaná, tlakovo stabilizovaná - bez katecholamínov, v 
noci pridaný do liečby Betaloc pre tachykardiu. Na 3. deň preložená v stabilizovanom stave na chirurgické 
oddelenie za účelom následnej starostlivosti. 

Kazuistika - alergická reakcia na čínsku polievku 
Katamnéza: V r. 2013 bola privezená do nemocnice 28-ročná pacientka s alergickou anamnézou na prach a 

anamnézou alergickej reakcie po Degane a Urinale vyžadujúcou hospitalizáciu (r. 2011). Po konzumácii čínskej 
polievky Vifon vznikol náhle u pacientky opuch jazyka s nemožnosťou rozprávať. V rámci samoliečby si aplikovala 
Epipen do stehna. Bola privolaná posádka RZP, ktorá pacientku transportovala na interné oddelenie, kde bola 
hospitalizovaná na Internej JIS. Pri prijatí pacientka dyspnoická, masívny opuch orofaryngu, okolie uvuly a 
vchodu do hrtana takmer nepriechodné. AS prav. f 128/min., TK 80/40 mmHg. Podaný Adrenalín 1 ml 1:10 000 i. 
v., Hydrocortizon 300 mg i. v., Dithiaden 1 amp. i. v., napojený F1/1 1000 ml. Postupne dochádza k progresii 
opuchu jazyka a horných dýchacích ciest so zhoršením dýchania. Pacientka urgentne preložená na OAIM, kde 
pre progredujúcu respiračnú insuflcienciu s poklesom sat. O2 82% a cyanózu bola urgentne intubovaná. Intubácia 
bola výrazne sťažená pre masívny opuch a preto bola zaintubovaná endotracheálnou kanylou č. 5,5. Podaná 
terapia: Adrenalín 2 x 1 ml 1:10 000 i. v., Solu-medrol 500 mg s následnou aplikáciou Dexamedu 8 mg/8 hod. i. 
v., Midazolam, Ca gluconicum, infúzna liečba. Z laboratórnych výsledkov mierna metabolická acidóza, 
hyperglykémia, hypomagneziémia. Po 24 hodinách dochádza k ústupu opuchu, pacientka extubovaná a 
nasledujúcich 24 hodín ponechaná na OAIM na sledovanie vitálnych funkcií. Následne za účelom ďalšej 
observácie hospitalizovaná 3 dni na internom oddelení. Pacientka bola prepustená domov s odporučením 
imunoalergologického vyšetrenia. To bolo realizované s odstupom 6 týždňov. Neboli prítomné žiadne známky 
humorálneho či bunkového imunodeficitu, žiadne známky akútneho záchvatu ani autoimunity, bez známok 
alergie. Alergológ uzavrel prípad ako priamu histamín liberáciu na neznámy spúšťač. Do chronickej liečby 
ordinovaný Zodac 1 x 1, predpis pohotovostného balíčka s Epipenom. 

Diskusia 
Alergické ochorenia predstavujú v súčasnosti veľkú hrozbu. Štatistické údaje poukazujú na zvyšujúce 

percentá alergických pacientov. Dôvodom je neustále znečisťovanie životného prostredia s množstvom nových 
alergénov, ktoré vnikajú do geneticky predisponovaného organizmu a vyvolávajú v ňom klinické prejavy alergie. 
Väčšina alergií sa dá trvale vyliečiť iba vtedy, keď sa odstráni ich príčina. Preto netreba veľa očakávať od prvej 
pomoci ani od symptomatických terapií. Tie síce môžu alergické symptómy zmierniť a niekedy aj čiastočne 
odstrániť. Akonáhle však účinky použitých prostriedkov či metód vymiznú alebo keď sa človek opäť dostane do 
kontaktu s alergénom, príznaky alergie sa pomerne skoro navrátia. Alergická reakcia je charakterizovaná 
vyplavením zápalových mediátorov, ktoré je spôsobené interakciou medzi antigénom (alergénom) a 
imnunoglobulínami IgE u predisponovaného jedinca. Pri závažnej alergickej reakcii - anafylaxii je zvýšená 



permeabilita kapilár („capillary leak syndrom") a spolu s vazodilatáciou vedie k hypotenzii a obehovej instabilite, 
prípadne až k anafylaktickému šoku a zastaveniu obehu. Pacienta môže ohrozovať na živote okrem obehovej 
instability lokálny opuch dýchacích ciest alebo komplexná reakcia dýchacích ciest na alergén (Knor, Málek, 
2019). 

Anafylaktický šok je prejavom extrémnej alergickej reakcie (Šeblová a kol., 2018). Hemodynamicky je formou 
distribučného šoku (Petrášek, 2016). Prudkosť anafylaxie závisí od rýchlosti vstupu alergénu do cievneho 
riečiska. Najrýchlejší vývoj má anafylaxia po intravenózmom podaní látky senzitívnemu jedincovi (do niekoľkých 
minút). O niečo pomalšie sa môže vyvíjať po pichnutí hmyzom, aj keď po pichnutí do jazyka môže vzhľadom k 
prekrveniu tohto tkaniva dôjsť k rovnako rýchlemu nástupu reakcie ako po i. v. podaní. Najpomalšie nastupuje 
alimentárna anafylaxia - aj viac ako 30 minút (Knor, Málek, 2019). 

Pravá potravinová alergia je okamžitá imunitne sprostredkovaná reakcia precitlivenosti vedúcej k uvoľneniu 
histamínu spolu so zápalom tkaniva, ku ktorej dochádza po expozícii bežnými potravinovými proteínmi v strave 
(Morris, 2006). Potravinová alergia je nevhodnou reakciou imunitného systému na konzumovanú potravinu. 
Imunitný systém nevníma proteínovú zložku v potrave, na ktorú je jedinec citlivý ako bezpečnú, a tak produkuje 
proti nemu protilátky IgE, ktoré aktivujú bunky vyvolávajúce zápal. Spravidla je možná alergická reakcia iba na 
takú potravinu, ktorú už človek predtým minimálne raz jedol. Len vo zvláštnych prípadoch stačí na vyvolanie 
alergie len jediný dotyk s pokožkou (Robinson, 2002). 

Pri ohrození dýchacích ciest a dýchaní sú typickými príznakmi opuch jazyka a sliznice ústnej dutiny, stridor, 
distančné piskoty a vrzoty. Obehovú instabilitu signalizuje hypotenzia s tachykardiou, nitkovitý pulz a bledosť. 
Progresia týchto symptómov vedie k zníženiu perfúzie mozgu, ktorá je spojená so zmätenosťou, somnolenciou či 
prechodnou agitovanosťou (Knor, Málek, 2019). Pri posudzovaní závažnosti obštrukcie dýchacích ciest je nutné 
vyhodnotiť nutnosť endotracheálnej intubácie, pretože akékoľvek oneskorenie jej vykonania ju môže učiniť 
extrémne náročnou až nemožnou (Knor, Málek, 2019). Pri zabezpečovaní dýchacích ciest sa uprednostňuje 
endotracheálna intubácia s tenkou kanylou prednostne v lokálnej anestézii. U pacientov s výrazným edémom 
tváre a jazyka je intubácia náročná a vyžaduje si skúseného lekára, pretože nevydarené pokusy môžu viesť k 
fatálnej obštrukcii (Pokorný a kol., 2004). Pri symptómoch signalizujúcich zlyhávanie vitálnych funkcií je liekom 
prvej voľby Adrenalín. Jeho i. v. podávanie u pacientov pri vedomí je veľmi ťažko subjektívne prežívané (vedie k 
úzkosti, strachu zo smrti, palpitáciám) a hlavne hrozí vznik malígnych dysrytmií (Knor, Málek, 2019). Všetky 
publikované práce zdôrazňujú najmä časový faktor, pretože väčšina úmrtí na anafylaxiu sa spájala s 
oneskoreným podaním alebo nepodaním Adrenalínu. U pacientov s rýchle nastupujúcimi prejavmi alergickej 
reakcie bez symptómov ohrozenia vitálnych funkcií sú liekom voľby kortikosteroidy (Knor, Málek, 2019). 

Záver 
Prostredníctvom prezentovaných kazuistík poukazujeme na liečebné postupy pri riešení anafylaxie, nakoľko 

vzniknutá situácia musí byť vždy riešená podľa závažnosti reakcie ako aj rýchlosti jej priebehu. Anafylaktický šok 
si vyžaduje razantné a efektívne liečenie. Vo väčšine prípadov je dobre zvládnuteľný, pretože patrí medzi typ 
šoku, ktorý sa síce veľmi rýchlo rozvíja, no vhodnými liečebnými postupmi je možné klinicky nežiaduci stav zvrátiť 
bez toho, aby došlo k závažnejšiemu poškodeniu organizmu. 

Alergické reakcie, ako bolo popisované v príspevku, delíme podľa závažnosti do 5 stupňov, od lokálne 
ohraničených kožných prejavov, cez celkové príznaky môže dôjsť až k rozvinutiu anafylaktického šoku so 
zlyhaním vitálnych funkcií. Na základe tohto delenia môžeme rýchlo diagnostikovať zdravotný stav pacienta, určiť 
závažnosť situácie a liečebné postupy. Prognóza anafylaxie je priamo závislá na rýchlosti a kvalite zdravotnej 
starostlivosti. Veľkú úlohu zohráva úroveň vzdelania všetkých, ktorí buď náhodne alebo profesionálne zasahujú v 
prípade anafylaxie. Ide o laikov, lekárov, sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich prvú 
pomoc a aj následnú zdravotnú starostlivosť. 
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