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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. U košickej pacientky potvrdili úmrtie na Covid-19, ďalšou obeťou je 

dôchodca v prešovskej nemocnici 
[19.08.2020; Korzár; REGIÓN; s. 2; TASR;MARTIN BELEJ;JANA OGURČÁKOVÁ] 

 
 

VŠETCI, KTORÍ PRIŠLI SO STARKOU DO KONTAKTU, MALI TEST NEGATÍVNY 
Jedna obeť podľahla chorobe v Košiciach, druhá v Prešove. 
KOŠICE, PREŠOV. Na Slovensku potvrdili ďalšie dve obete ochorenia Covid-19. V utorok o tom informovala 

hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Oba prípady sú z východného Slovenska, celkový počet 
obetí na Slovensku tak stúpol na 33. 

Potvrdili úmrtie v Košiciach, ďalšie v Prešove 
Korzár o úmrtí pacientky v Košiciach informoval už v piatok. „Pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu formu tohto 

ochorenia u 80-ročnej pacientky z Košíc, ktorá bola hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v 



Košiciach," píše ministerstvo. Na otázku Korzára, aké sú výsledky ďalších testov v súvislosti s úmrtím a či sú 
ďalší ľudia v UNLP v karanténe, odpovedala v utorok popoludní stroho hovorkyňa nemocnice Alžbeta 
Mohyláková. „Všetci otestovaní v súvislosti s nebohou pacientkou sú negatívni." V pondelok sa v karanténe v 
UNLP nachádzalo osem zamestnancov. Druhým zosnulým s rovnakou príčinou úmrtia je 79ročný muž zo 
Spišskej Belej. „Bol hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove," spresnila hovorkyňa 
Eliášová z ministerstva. V Prešove 

testujú všetkých hospitalizovaných 
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového 

koronavírusu pravidelne monitoruje aktuálnu epidemiologickú situáciu v regióne. Ako uviedla jej hovorkyňa 
Renáta Cenková, prostredníctvom nemocničných epidemiológov a v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Prešove 
disponuje aktuálnymi informáciami o počte ochorení. Nemocnica podľa jej slov uskutočňuje všetkým pacientom, 
ktorí sú v nej hospitalizovaní, ešte v rámci ambulantnej starostlivosti pred samotným príjmom na hospitalizáciu 
takzvaný rýchlotest na ochorenie Covid-19. „V prípade plánovaných operačných zákrokov vyžaduje potvrdenie o 
negatívnom teste na Covid-19, ktoré nie je staršie ako 96 hodín. Presne upravujeme sprievod rodičiek pri pôrode, 
pričom od sprevádzajúcej osoby rovnako vyžadujeme negatívny test na Covid-19," vysvetlila Cenková. 
Sprevádzajúca osoba si môže priniesť aj vlastný v lekárni kúpený rýchlotest na Covid-19. Ten jej následne urobí 
personál gynekologickopôrodníckeho oddelenia. V nemocnici sa tiež vykonáva triáž pacientov, pacientom merajú 
teplotu a vypĺňajú dotazník. Rovnako sú zakázané návštevy. „Zamestnanci nemocnice sú testovaní buď na 
vlastnú žiadosť, alebo po tom, ako prišli do kontaktu s pozitívnym pacientom na Covid-19," dodala Cenková. 
TASR, MARTIN BELEJ, JANA OGURČÁKOVÁ 

FAKTY 
Na východe sú ďalšie 3 príprady 
Za pondelok pribudlo na Slovensku 15 nových prípadov ochorenia na Covid-19. 
Celkovo evidujeme už 2 922 pozitívne testovaných. 
V laboratóriách v pondelok vyhodnotili 1 583 odberov, celkový počet testov je už takmer 297-tisíc. 
Na východnom Slovensku pribudli tri nové prípady, po jednom v okresoch Kežmarok, Spišská Nová Ves a 

Trebišov. 
Počas utorka ministerstvo zdravotníctva potvrdilo ďalšie dve úmrtia v nemocniciach v Košiciach a v Prešove. 

Ich celkový počet na Slovensku tak stúpol na 33. 
Vyliečilo sa ďalších 11 pacientov, celkovo už 1 980. Aktuálne je na Slovensku chorých 909 ľudí. 
Sedemdňový kĺzavý medián má stále hodnotu 49. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Matovič ustúpil tlaku lekárov 
[19.08.2020; Nový Čas; Politika; s. 6,7; pol;iglu;kz;den] 

 
 

Premiér zmenil názor na odmeny pre zdravotníkov 
BRATISLAVA - Okolo odmien vo výške 50 miliónov eur sa rozhorela veľká diskusia. Peniaze za zvládnutie 

prvej vlny pandémie si podľa premiéra Igora Matoviča (47) mali pôvodne rozdeliť viaceré profesie - sestry, vojaci, 
policajti, hasiči a zamestnanci domovov sociálnych služieb. Krátko nato sa však ozvali lekári, ktorých predseda 
vlády na zoznam odmeňovaných nezaradil. Matovičovo presvedčenie tak vydržalo len pár dní a v utorok oznámil, 
že sa to bude týkať aj doktorov. 

Premiér ešte v piatok oznámil správu, že približne 300 až 500 eur navyše dostanú tí, ktorí pomáhali priamo pri 
prvej vlne pandémie koronavírusu na Slovensku. Tento krok vysvetľoval priaznivými ekonomickými aj 
zdravotnými výsledkami. Peniaze si budú deliť ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany aj rezort práce. Matovič 
v pondelok pripomenul, že pracovníci by si zaslúžili aj viac peňazí, no treba sa podľa jeho slov „prikrývať takou 
perinou, na akú máme“. Povedal to v súvislosti s lekármi, ktorí mali byť vyčlenení spod tejto pomoci. „Pokiaľ si 
dobre pamätám, lekárov som neavizoval,“ skonštatoval. Toto jeho stanovisko vydržalo len krátko, keďže už včera 
to zmenil. „Absolvoval som rozhovor s pánom ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, ktorého výsledkom je, 
že odmenu za nasadenie dostanú všetci zdravotníci, ktorí reálne riskovali životy v prvej línii. Keď sa doteraz 
hovorilo len o zdravotných sestrách, nakoniec to budú aj sanitári, záchranári, pracovníci dopravnej zdravotnej 
služby, lekári… a dúfam, že som si to dobre zapamätal a nikoho som nezabudol,“ napísal Matovič. Zmenu svojho 
postoja vysvetľoval tým, že si pôvodne myslel, že zdravotníci sú vybavení v inom balíku odmien, určených pre 
Úrad regionálneho zdravotníctva. Predseda odborov v zdravotníctve Anton Szalay hovorí, že rétorika politikov je 
zameraná na tie skupiny pracovníkov, kde si potrebujú prihriať „polievočku“. „Ale čo ostatní? Veď vo vytvorených 
červených zónach v nemocniciach boli zamestnanci rôznych profesií. Potrebné je myslieť aj na laboratóriá, 
lekárov, verejných zdravotníkov, sanitárov a ďalších zamestnancov v priamom kontakte s pacientmi alebo inými 
fyzickými osobami. Argumentácia premiéra, že lekári a iné skupiny zarábajú viac a že sa teraz zamerali najmä na 
tých, ktorí majú dlhodobo nízke príjmy, je šokujúca,“ povedal Szalay s tým, že každý, kto sa zapojil do potrebných 
činností, by mal byť odmenený bez ohľadu na to, na ktorom poste je a koľko zarába. 

Vie vôbec, čo hovorí? 
Valéria Cehulová (73), obvodná lekárka, Spišská Nová Ves 



- Keďže som bola v prvej línii a pred nami je druhá vlna pandémie, nemám slov! Naozaj nemám, lebo nielen 
ja, ale aj ďalší lekári sme boli dennodenne v primárnom kontakte s pacientmi. Nechápem pána premiéra a zrejme 
ho nechápe asi celá republika. Neviem, či zabudol na lekárov, alebo nevytriezvel, no hlboko sa ma dotklo jeho 
vyjadrenie na našu adresu. Na rozdiel od sestier, ale ja sa pýtam, na čo tam ony budú, keď tam budú lekári? Vie 
pán predseda vlády, čo vlastne hovorí? 

Je to odraz hodnoty lekárov 
Karol Mičko (64), internista, kardiológ, spolumajiteľ polikliniky Kardiomed v Lučenci 
- Je to len obraz toho, akú hodnotu majú lekári v tejto spoločnosti. Keď je potrebné, idú do prvej línie, ale keď 

ide o peniaze a odmenu, tak vtedy neexistujú. Povedal by som, že je to bezprecedentné. 
Jeho vyjadrenie bolo ponižujúce 
Ladislav Kukolík (62), anestéziológ a intenzivista (od marca 2020 na dôchodku), Žiar nad Hronom 
- Jednoznačne aj lekári si zaslúžia odmeny tak ako všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli 

v prvej línii počas pandémie. Je potrebné určiť transparentné a spravodlivé kritériá. Vyjadrenie premiéra je 
nekompetentné a ponižujúce pre lekársky stav, ohradzujem sa voči nemu a odmietam ho. Chcem len 
pripomenúť, že zdravotnícki pracovníci sú dennodenne vystavení v nemocniciach oveľa vážnejším možným 
infekčným komplikáciám pri svojej práci s pacientmi, ako sú riziká nákazy HIV, hepatitídy, TBC a hlavne 
nemocničné nákazy ohrozujúce život. 

V slušnej spoločnosti by finančná vďaka nemala chýbať 
František Majerský, záchranár a prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov 
- Pred necelým mesiacom sme sa stretli s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva a jedna z našich 

požiadaviek bola odmeniť záchranárov za ich nasadenie a obetavú prácu počas prvej vlny koronakrízy. Boli 
a dodnes sú v prvej línii. Chodia doteraz na každý výjazd s ochrannými pomôckami a je jedno, či je horúco, zima, 
dážď. My do dnešného dňa riešime COVID-19, ostatné zložky to už neriešia. Od prvého dňa sme šli do výjazdov, 
keď niektorí sa báli ísť čo i len do obchodu, my sme zasahovali pri aktívnych prípadoch s improvizovanými 
ochrannými pomôckami. Netúžime po žiadnych horibilných odmenách, ale v slušnej spoločnosti by vďaka 
za odvahu a profesionalitu v ťažkých časoch nemala chýbať. 

Foto: 
Predseda vlády najskôr avizoval odmeny len pre zdravotné sestry, no po pár dňoch svoje stanovisko zmenil. 
Vláda ide odmeňovať pracovníkov v prvej línii. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Cyklotrasy pre rodiny s deťmi 
[19.08.2020; Sme; Potulky po Slovensku; s. 2,3; redakcia] 

 
 

Bratislavský kraj 
Moravská cyklistická cesta 
Dĺžka: 79 km 
Jej prvá časť z Devína do Devínskej Novej Vsi v dĺžke 4,5 km (okruh 9 km) sa hodí na výlet s deťmi. Náučný 

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

Bratislavský kraj 
Berg – Hainburg 
Dĺžka: 15 km 
Ak si vyberiete túto trasu, nezabudnite na doklady aj detské pasy, lebo čo keď… Nenáročný výlet po 

udržiavanom cyklochodníku vás nasmeruje najskôr do dediny Wolsthal a potom poľnými cestičkami až do 
Hainburgu s nádherným hradom. Cyklotrasa vedie po rovine, žiaden problém na nej nebude mať ani malé dieťa či 
začínajúci cyklista. 

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

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

trnavský kraj 
Kuchyňa – Čermák 
Dĺžka: 8 km 
Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov najskôr vedie okolo priehrady Kuchyňa. Oplatí sa 

tu zastaviť a tlačiac bicykel sa prejsť po nádhernom náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza. Potom už 



výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou až k dedinke Čermák. Tu sa 
môžete osviežiť pitnou vodou zo studničky Modranská Baba. 

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

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

trenčiansky kraj 
Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom 
Dĺžka: 13,4 km 
Trasa sa začína pri vodnom diele v Hornej Strede a jej časť vedie po korune hrádze. Ústi pri moste 

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

trenčiansky kraj 
Kľačno – Bojnice 
Dĺžka: 18 km 
Trasa je súčasťou Ponitrianskej cyklomagistrály a jej charakteristickým znakom je jazda popri koryte rieky 

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

nitriansky kraj 
Topoľčianky – Zubria zvernica 
Dĺžka: 2,5 km 
Na tento výlet deti tak skoro nezabudnú. Zubria zvernica je veľkým lákadlom, je jediná na Slovensku a 

odporúča sa jej návšteva v čase kŕmenia, o 9. a 14. hodine. Vtedy zvieratá možno pozorovať a fotografovať 
zblízka. Trasa vedie po asfalte a lesných cestičkách z Topoľčianok k obci Žitava okolo vodnej nádrže. 

nitriansky kraj 
Golianovo – Janíkovce 
Dĺžka: 4 km 
Zábava na jedno popoludnie. Novovybudovaný chodník je vhodný aj pre najmenších cyklistov. Šliapať do 

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

žilinský kraj 
Vrchteplá – Súľov 
Dĺžka: 5 km 
Cyklotúry Strážovskými vrchmi ponúkajú niekoľko krásnych výhľadov a pre deti atraktívne kľukaté lesné 

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

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

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

banskobystrický kraj 
Banská Bystrica – Zvolen 
Dĺžka: 5 km 
Rodinná cestička môže byť dobrou voľbou hoci aj na celodenný výlet. Na trasu treba vyštartovať od 

Zvolenskej cesty popri Hrone po modrej značke. Zastávku si môžete urobiť na Sliači v známych kúpeľoch, ale aj v 
obci Hronsek, kde nájdete drevený artikulárny kostol. Trasa je bezpečná, upravená, vedie po asfalte i lúčnych 
cestách a ústi pri Zvolenskom zámku, kde sa počas leta koná viacero podujatí i výstav. 

prešovský kraj 
Lendak – Bachledova dolina 
Dĺžka: 6 km 
Je to trochu adrenalínovejšia jazda z kopca po nespevnenej ceste či poli a je vhodná skôr pre väčších 

cyklistov, no pri troche opatrnosti ju zvládnu aj menej skúsení drobci. Prevedie vás popri rieke Rieka a končí 
vysokou rozhľadňou. V Bachledovej doline sa môžete prejsť chodníkom v korunách stromov, na ktorom môžete 
obdivovať jedinečnosť prírody Spišskej Magury. 

prešovský kraj 
Spišská Belá – Tatranská kotlina 



Dĺžka: 9 km 
Ak ste na dovolenke blízko našich veľhôr, možno vám príde vhod tip na nenáročnú cyklotrasu, ktorá sa začína 

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

banskobystrický kraj 
Kotmanová – Ružiná 
Dĺžka: 10 km 
Vyberáme ďalšiu nenáročnú cyklotrasu s udržiavanými cestami. Vedie cez päť obcí a odkryje sa vám z nej 

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

banskobystrický kraj 
Krpáčovo – Tále 
Dĺžka: 12 km 
Deti ocenia, že táto trasa je členitá, vedie cez asfalt i štrk, môžete využiť aj lesné cestičky. Finále je pri vodnej 

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

košický kraj 
Okruh Remetské Hámre – Jelenia lúka 
Dĺžka: 15 km 
Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú udržiavané, jazda po nich príjemná. Okružná 

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

košický kraj 
Spišská Nová Ves – Slovenský raj 

Dĺžka: 10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Z jazdy budú mať určite radosť. Vystúpte v Spišskej Novej 

Vsi, sadnite na bicykle a opýtajte sa na cestu k Hornádu. Popri rieke sa potom dostanete na Smižiansku Mašu, 

na Čingov, Ďurkovec a vaša trasa môže skončiť v Spišských Tomášovciach, kde môžete opäť nasadnúť na vlak. 
Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a návšteva Čingova, ktorý je jedným z 

nástupných stredísk na turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. 15 nových prípadov s koronavírusom 
[19.08.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 15; JÁN FELIX] 

 
 

V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 
1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 Pozitívne 
testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 
Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí. Na JIS sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie 
potrebujú rovnako štyria ľudia. Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 
pacientov. Na Slovensku pribudli ďalšie dve úmrtia v súvislosti s ochorením COVID-19. Krajina tak eviduje 
celkovo 33 úmrtí na nový koronavírus. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. V humenskom futbale ostane zvečnený navždy. Ako muž z titulky 
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Dušan Papiak oslávil okrúhle jubileum. 
HUMENNÉ. Dušan Papiak, bývalý úspešný futbalista, v osemdesiatych rokoch minulého storočia 

reprezentujúci farby Chemlonu Humenné v I. SNFL sa zaradil do klubu šesťdesiatnikov. 
Prišiel rovno do dorastu. A hneď skóroval 
V jeho rodnom liste je uvedený dátum 17. 8. 1960 a miesto narodenia Spišská Nová Ves. 

Spišskonovoveská životná kapitola trvala iba zopár dní, s rodinou sa sťahoval k historickému Monastyru v 
katastri Krásny Brod. 

Neprešiel žiadnymi prípravkami a žiackymi kategóriami. 
Až vo veku mladšieho dorastenca vhupol do organizovaného futbalu v TJ Spartak Vihorlat Medzilaborce. 

Hneď pri svojom prvom futbalovom vystúpení si pripísal dva góly. 
Z A-mužstva Medzilaboriec sa v januári 1982 sťahoval do Tesly Stropkov, do radov mužstva bojujúceho o 

postup do I. SNFL. 
Mužstvo, ktoré vybojovalo potup, sa spoliehalo hlavne na úderný útočný trojzáprah Marián Prusák, Dušan 

Papiak a Alojz Špak. 
Pamätný gól Slovanu 
Na scénu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa potom vrátil už v drese Chemlonu Humenné. Tam sa stal 

na štyri sezóny lídrom a oporou mužstva. 
Po vydarenej sezóne 1985/86 prišlo aj ocenenie v ankete týždenníka Podvihorlatské noviny o Najlepšieho 

športovca roka okresu Humenné za rok 1986. 
((piano)) 
V desiatke ocenených mu ako jedinému zástupcovi futbalu patrilo štvrté miesto. 
V spojení so sezónou 1987/88 sa v jeho spomienkach stále vynára najkrajší emocionálny zážitok jeho 

futbalovej cesty. 
V jarnom dueli so slovenským futbalovým gigantom Slovanom Bratislava v roku 1988 v domácom prostredí 

pred televíznymi kamerami a sledovaného zrakmi 3920 divákov vsietil svoj pamätný gól do siete Stromšíka, 
znamenajúci veľmi cenené víťazstvo pre Chemlon 2:1. 

Stal sa tak navždy aj tvárou humenskej futbalovej histórie. 
Fotomomentka zachytávajúca Dušana tesne pred prekonaním Stromšíka sa stala fotografiou z úvodnej strany 

publikácie z príznačným názvom Chemlon do toho! - z pera Ivana Pajtáša. 
Ide o knihu o bohatej histórii humenského futbalu v období 1911-2000, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2007. 
Podnikanie zvíťazilo nad futbalom 
Pádom socialistického zriadenia v roku 1989 prišli nové možnosti uplatnenia sa pre podnikavých ľudí. 
Ešte ani nie tridsaťročný hráč stál pred životnou dilemou - futbal, alebo rozbehnutie vlastných podnikateľských 

aktivít. 
Zvíťazilo racio nad emóciou. 
Celková bilancia pätročného pôsobenia v drese Chemlonu sa zastavila na čísle 105 odohraných 

majstrovských stretnutí v rámci I.SNFL. 
Deväťkrát sa presadil strelecky. 
Trénerom sa nestal, aby nebehal za psychiatrami 
Čerstvého šesťdesiatnika sme sa opýtali, či ho po skončení aktívnej kariéry nelákala cesta futbalového 

trénera. 
„Vzhľadom na moje pracovné vyťaženie to nebolo možné. Na druhej strane, ja so svojou energickou povahou 

a náročnosťou a so zmyslom pre spravodlivosť som neraz potrápil nielen rozhodcov, ale i spoluhráčov. Ak sa 
pozriem na túto mladú generáciu, tak tej značne absentuje skromnosť a sebareflexia. Hlavne však chuť tvrdo a 
pravidelne pracovať je dosť neznámym pojmom. Hodnotiac to reálnym pohľadom na moje predstavy a nároky, asi 
by som nakoniec ostal v šatni sám,“ so smiechom odvetil Dušan Papiak. 

„Nechcel som zaberať dosť nahustený trénerský priestor a nechal som to tým odolnejším a trpezlivejším, aby 
som nemusel behať za odborníkmi z odboru psychiatrie,“ doplnil znovu s úsmevom. 

Bývalým klubom by prial vyššiu súťaž 
Ani po kardinálnom životnom rozhodnutí na sklonku 1989. roku sa však Papiak k svojej láske futbalu neotočil 

chrbtom. 
Humenskému futbalu podal pomocnú ruku a ako člen správnej rady Chemlonu prežíval vydarenú najlepšiu 

pohárovú i európsku éru zapísanú zlatými písmenami do histórie futbalu pod Vihorlatom. 
Pomocnú ruku podal i svojim rodákom v Krásnom Brode. 
Neobišli sme teda ani tému súčasného futbalu. 
„Rád si pozriem futbal v televízii alebo sa vyberiem na niektorý zo štadiónov v okolí. Nie som fanatický fanúšik 

a nemám vyhranený klub. Na našej vrcholnej futbalovej scéne mi prekáža doslova zaplavenie cudzincami. Niet 
trpezlivosti a času na prácu s domácimi odchovancami. Nebuduje sa klubová hrdosť a úcta k histórii a bývalým 
hráčskym generáciam. Sledujem, ako sa vodí futbalu v mojich bývalých pôsobiskách v Medzilaborciach, 
Stropkove a v Humennom.“ 

Ako dopĺňa, tešia ho občasné úspešné vystúpenia a zároveň mrzí stagnácia futbalu v spomínaných mestách. 
„Humennénu velí tradícia jednoznačne pomýšľať na vyššiu súťaž. Stropkov a jeho fanúšikovia, pri jeho 

tohtoročnej storočnici, by si zaslúžili prenikavejší úspech a Medzilaborciam by tiež pristala vyššia súťaž. 
Momentálne sú to pravdepodobne len moje zbožné želania. V slovenskom futbale mi chýba viac trpezlivosti a 
pokory hlavne u začínajúcich hráčov. Klesajúci počet športujúcich mladých ľudí mi robí vrásky na čele. Budúcnosť 
sa nejaví veľmi ružovo, pohybové hry nahradili aktivity pre palce pohybujúce sa po displejoch dnešných 



technologických vymožeností. Je len na kompetentných, či budú mať záujem radikálne odstraňovať narastajúcu 
pohybovú negramotnosť a nezáujem o pravidelne športovanie u detí." 

[Späť na obsah] 
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Ján Karašinský 
V športových kruhoch už niekoľko mesiacov značne rezonujú opatrenia týkajúce sa obmedzení počtu divákov 

na hromadných podujatiach. Na základe údajov o návštevnosti zo sezóny 2019/2020, ktorej záver značne 
ovplyvnil koronavírus, sme sa pozreli na to, ako jednotlivé športy a športové kluby tieto opatrenia zasiahli a 
zasiahnu. 

TÉMA: Aká bola návštevnosť slovenských súťaží v sezóne 2019/2020, ktorú poznačil koronavírus? 
Podľa v súčasnosti platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa „umožňuje usporadúvať 

hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 1000 osôb v jednom okamihu.“ 
Zároveň je však možné, aby sa konali aj podujatia s viac ako tisíckou účastníkov, kam sa radia aj mnohé 

športové podujatia, a to pri splnení niekoľkých podmienok. Tá zrejme najdôležitejšia sa týka toho, že pri podujatí s 
výlučne sediacim obecenstvom vznikla povinnosť zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade a 
zároveň obsadenie kapacity nemôže byť vyššie ako 50%. 

Doplníme ešte, že konať sa môžu aj hromadné akcie pre „nesediace obecenstvo“, pokiaľ je organizátor 
schopný zabezpečiť rozdelenie priestoru na sektory, pričom v rámci týchto sektorov musí na jednu osobu 
pripadať najmenej 10 štvorcových metrov plochy (platí to pre interiérové sektory, pre exteriérové je toto 
obmedzenie 5m2). 

ABY OPATRENIA NEBOLI LIKVIDAČNÉ 
fotogaléria Transparent fanúšikov ŠK Slovan Bratislava. Zdroj: Facebook 
Epidemiológovia a hygienici, ktorí sú členmi poradného konzília odborníkov, tieto rozhodnutia zdôrazňujú tým, 

že práve hromadné podujatia sú ideálnym miestom, kde sa môže nákaza rýchlo rozšíriť. Hoci je momentálna 
epidemiologická situácia na Slovensku relatívne dobrá, počíta sa už s príchodom druhej vlny nákazy a nárastom 
infikovaných pacientov. Vyvrcholiť by mala zrejme na jeseň, teda práve v čase, keď na Slovensku štartuje väčšina 
súťaží v kolektívnych športoch. 

Pôvodné opatrenia hygienikov boli pritom ešte oveľa tvrdšie, keďže v období od 10. júna do 1. júla mohlo byť 
na štadióne maximálne 500 osôb a od 1. júla do 7. júla 1000 divákov. S opätovným pritvrdením opatrení sa počíta 
od prvého septembra, keď sa v exteriéri budú môcť konať podujatia s maximálnou kapacitou 1000 ľudí a v 
interiéri dokonca len 500 ľudí. 

Obmedzenia diváckej návštevnosti zákonite vyvolali v športových kruhoch vlnu reakcií. Zástupcovia niektorých 
klubov opatrenia označili za likvidačné, keďže výrazné zníženie návštevnosti sa značne prejaví na klubových 
príjmoch. Tie budú v novej športovej sezóne 2020/2021 už i tak kvôli ekonomickým dopadom koronakrízy výrazné 
obmedzené. 

Ešte v júli sa klubom podarilo docieliť aspoň to, že striktné obmedzenie počtu divákov na 1000 bolo zmenené 
tak, že sa limit počíta na základe kapacity daného štadióna. Viacerí manažéri poukazovali na to, že je totiž veľký 
rozdiel, či 1000 divákov príde napríklad na uzavretý hokejový štadión v Detve s udávanou kapacitou 1800, alebo 
na „otvorené“ futbalové Tehelné pole, ktoré je schopné pojať až 22 500 ľudí. Práve tam bola zaznamenaná aj 
vôbec najvyššia jednorazová návšteva, a to 14 933 divákov zo zápasu 8. kola medzi Slovanom a Trnavou. 

Kluby preto naliehali na to, aby opatrenia reflektovali to, či sa podujatie koná vo vnútri v športovej hale, alebo 
na otvorenom štadióne. 

LEPŠÍ PRIEMER AKO TISÍC MALO 25 KLUBOV 
fotogaléria HC Košice. Zdroj: instagram.com/hckosiceofficial 
Aj v tejto súvislosti sme sa preto detailne pozreli na návštevnosť zápasov vybraných slovenských súťaží v 

kolektívnych športoch za sezónu 2019/2020. Do nášho prehľadu sme zaradili desať športových líg, a to konkrétne 
dve najvyššie futbalové a hokejové súťaže a mužské a ženské extraligy v hádzanej, basketbale a vo volejbale. 

Ak by sme ako určitý ukazovateľ záujmu stanovili priemernú návštevnosť tisíc divákov, čo bola aj výška 
pôvodne prijatého obmedzenia Úradu verejného zdravotníctva SR, tak túto hranicu prekročilo 25 spomedzi 107 
zainteresovaných klubov. Desať z nich bolo z hokejovej Tipsport ligy, dva z hokejovej prvej ligy, deväť z futbalovej 
Fortuna ligy a jeden z futbalovej druhej ligy. Hranicu tisíc divákov prekročili ešte aj basketbalové kluby z Prievidze 
a Levíc a tiež maďarský DVTK Miškovec hrajúci hokejovú extraligu. 

Ostatné kluby mali priemernú návštevnosť nižšiu ako tisíc divákov. To však neznamená, že na niektoré ich 
stretnutia neprišlo viac ľudí. Týkalo sa to napríklad hádzanárov Považskej Bystrice, ktorí mali priemernú 
návštevnosť na úrovni 480 divákov, ale napríklad na šláger proti Tatranu Prešov sa prišlo pozrieť až 1050 
divákov. Podobná situácia vznikla aj pri basketbalistkách Ružomberka či hádzanárkach Michaloviec. 

https://sport.aktuality.sk/c/456929/dunajska-streda-pred-futbalovym-aj-hokejovym-slovanom


Hranicu tisíc divákov mohli ešte prípadne prekročiť aj niektoré kluby zo súťaží, ktoré sme do nášho prehľadu 
nezaradili (napr. nižšie futbalové a hokejové ligy) a rovnako tak aj kluby účinkujúce v medzinárodných, ale aj v 
domácich pohárových súťažiach (napr. futbalový Slovnaft Cup). 

Celkovo iba v troch súťažiach z desiatich sledovaných neprekročila návštevnosť ani pri jednom ich stretnutí 
limit 1000 ľudí. Išlo o volejbalové extraligy mužov a žien a hádzanársku extraligu žien. 

NAJVIAC ĽUDÍ CHODILO NA DAC 
fotogaléria FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava Zdroj: TASR 
Vôbec najlepší divácky priemer na Slovensku dosiahli futbalisti Dunajskej Stredy (7153), ktorých nasledujú 

futbalisti (5523) a hokejisti (5241) Slovana. Nad priemer päťtisíc ľudí sa dostali ešte aj štvrté HC Košice (5221). 
Čísla v prípade futbalových klubov boli pred vypuknutím koronakrízy dokonca ešte výrazne lepšie (7996 v prípade 
Dunajskej Stredy a 6115 v prípade Slovana), avšak ich priemernú návštevnosť následne smerom nadol skreslili 
počty divákov zo stretnutí, ktoré sa následne odohrali za prísnych hygienických pravidiel. 

Dve najvyššie futbalové súťaže boli jediné dve ligy v kolektívnych športoch, ktoré predčasne neukončili, ale 
sezóna sa v nich dohrala v upravenom formáte. 

Táto skutočnosť zároveň zapríčinila aj to, že pôvodne divácky najatraktívnejšia najvyššia futbalová súťaž 
(2478) sa s upravenou priemernou návštevnosťou (2247) zosunula na druhé miesto za najvyššiu hokejovú súťaž 
(2393). Zároveň treba uviesť, že v prípade Tipsport ligy výslednú návštevnosť výrazne ovplyvnila skutočnosť, že 
sezóna musela byť ukončená ešte pred začiatkom play-off, ktoré je divácky vždy najatraktívnejšie a ktoré by ešte 
zdvihlo návštevnosť u jednotlivých klubov. 

NIEKDE REÁLNE ÚDAJE CHÝBAJÚ 
fotogaléria VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra Zdroj: SITA 
Ako podklady nám prioritne slúžili oficiálne údaje z ligových webov. Pokiaľ na nich informácie o návštevnosti 

chýbali, využili sme údaje publikované v našom denníku. Na tomto mieste treba ešte zdôrazniť, že v prípade 
niektorých klubov oficiálne štatistiky o návštevnosti úplne absentujú. 

Týka sa to napríklad basketbalového a volejbalového klubu z Prievidze či basketbalistov Lučenca. V iných 
kluboch sa zas evidentne udávajú do oficiálnych zápisov len hrubé odhady, nakoľko návštevnosť majú vždy 
zaokrúhlenú na desiatky. 

Spomedzi dotknutých súťaží sa play-off, ktoré je vždy divácky najatraktívnejšie a teda aj dvíha celkovú 
návštevnosť klubov, začalo iba v hokejovej prvej lige a volejbalových extraligách. Ostatné súťaže boli ukončené 
ešte pred vyvrcholením ročníka. 

Zatiaľ nie je jasné, ako dlho a v akej podobe budú obmedzenia v platnosti a ako výrazne ovplyvnia novú 
športovú sezónu 2020/2021. Play-off stretnutia hokejových, hádzanárskych, basketbalových a volejbalových líg 
sú však na programe najskôr až na jar 2021. 

PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ 
VYSVETLIVKY: Za názvom klubu nasleduje údaj o celkovej návštevnosti na domácich zápasoch, počet 

domácich zápasov v sezóne a priemerná návštevnosť na jeden zápas. 
HOKEJOVÁ EXTRALIGA 
Celková návštevnosť: 847020 
Počet zápasov: 354 
Priemer na zápas: 2393 
SLOVAN: 146749 - 28 - 5241 
KOŠICE: 146187 - 28 - 5221 
MICHALOVCE: 93108 - 27 - 3448 
TRENČÍN: 83837 - 27 - 3105 
NITRA: 71052 - 28 - 2538 
BANSKÁ BYSTRICA: 65342 - 27 - 2420 
POPRAD: 63890 - 28 - 2282 
ZVOLEN: 58451 - 27 - 2165 
MIŠKOVEC: 33204 - 28 - 1186 
NOVÉ ZÁMKY: 29895 - 27 - 1107 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: 25120 - 24 - 1092 
MAC BUDAPEŠŤ: 16942 - 28 - 627 
DETVA: 13243 - 27 - 490 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po 7. kole nadstavby. Zápas 28. kola medzi L. Mikulášom a Košicami 

neodohrali, neskôr bol skontumovaný v prospech hostí. 
HOKEJOVÁ 1. LIGA 
Celková návštevnosť: 174127 
Počet zápasov: 270 
Priemer na zápas: 645 
TOPOĽČANY: 34644 - 26 - 1332 
MARTIN: 30362 - 26 - 1168 
SKALICA: 22061 - 26 - 849 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 19690 - 26 - 757 

LEVICE: 19045 - 27 - 733 
DUBNICA N. VÁHOM: 14300 - 26 - 572 
BRATISLAVA CAPITALS: 11695 - 25 - 468 
ŽILINA: 10479 - 27 - 388 



POVAŽSKÁ BYSTRICA: 6146 - 26 - 236 
TRNAVA: 5215 - 25 - 209 
SLOVENSKO 20: - 490 - 10 - 49 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po štvrtých štvrťfinálových zápasoch. Tím Slovensko 20 pôsobil v 

Piešťanoch. 
FUTBALOVÁ FORTUNA LIGA 
Celková návštevnosť: 372998 
Počet zápasov: 166 
Priemer na zápas: 2247 
DUNAJSKÁ STREDA: 100143 - 14 - 7996 
SLOVAN: 77328 - 14 - 5523 
TRNAVA: 48848 - 15 - 3257 
ŽILINA: 30377 - 14 - 2170 
ZLATÉ MORAVCE: 24436 - 14 - 1745 
POHRONIE: 18465 - 13 - 1420 
MICHALOVCE: 16353 - 13 - 1258 
RUŽOMBEROK: 17252 - 14 - 1232 
NITRA: 16539 - 14 - 1181 
SENICA: 11343 - 14 - 810 
TRENČÍN: 6813 - 14 - 487 
SEREĎ: 5101 - 13 - 392 
POZNÁMKA: Súťaž bola prerušená po 22. kole, neskôr pokračovala po prijatí opatrení proti šíreniu 

koronavírusu. Trenčín hrával domáce zápasy v Žiline a 5. kolo nadstavby odohral v Senici, Sereď odohrala jeseň 
v Myjave, jar v Zlatých Moravciach, zápas 22. kola v Nitre. Trnava odohrala zápas 17. kola v Myjave. 

FUTBALOVÁ 2. LIGA 
Celková návštevnosť: 95943 
Počet zápasov: 155 
Priemer na zápas: 619 
PETRŽALKA: 9624 - 9 - 1069 
KOŠICE: 7982 - 8 - 998 
DUBNICA: 11646 - 12 - 971 
POPRAD 9493 - 10 - 949 
BANSKÁ BYSTRICA: 10066 - 11 - 915 
BARDEJOV: 5262 - 9 - 585 
PÚCHOV: 4571 - 8 - 571 
KOMÁRNO: 5130 - 9 - 570 
PODBREZOVÁ: 6587 - 12 - 549 
ŠAMORÍN: 4700 - 9 - 522 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: 4636 - 9 - 515 
SKALICA: 6059 - 12 - 505 
TREBIŠOV: 3692 - 8 - 462 
RUŽOMBEROK B: 3394 - 9 - 377 
ŽILINA B: 1885 - 10 - 189 
SLOVAN B: 1216 - 10 - 122 
POZNÁMKA: Súťaž bola prerušená po 18. kole, následne hrala už len najlepšia šestica tímov o postup do 

baráže o Fortuna ligu. Zápas 18. kola Košice – Poprad neodohrali. Banská Bystrica hrala svoje zápasy od 14. 
kola v Žiari nad Hronom, Šamorín zápasy 4. a 6. kola v Dunajskej Strede, Trebišov 5., 11. kolo v Košiciach, 7., 
13. v Michalovciach. 

HÁDZANÁRSKA EXTRALIGA - MUŽI 
Celková návštevnosť: 26 118 
Počet zápasov: 89 
Priemer na zápas: 293 
POVAŽSKÁ BYSTRICA: 5275 - 11 - 480 
ŠAĽA: 3800 - 9 - 422 
TATRAN PREŠOV: 4129 - 11 - 375 
KOŠICE CROWS: 3282 - 10 - 328 
HLOHOVEC: 3120 - 11 - 284 
MODRA: 1796 - 9 - 200 
NOVÉ ZÁMKY: 1989 - 10 - 199 
TOPOĽČANY: 1483 - 8 - 185 
ŠKP BRATISLAVA: 1244 - 10 - 124 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po zápasoch 5. kola nadstavby o 1. – 6. miesto a 3. kola nadstavby o 7. – 

9. miesto. Zápas 5. kola nadstavby Šaľa - Prešov neodohrali. 
HÁDZANÁRSKA INTERLIGA - ŽENY 
Celková návštevnosť: 43785 
Počet zápasov: 167 
Priemer na zápas: 262 



MICHALOVCE: 7290 - 12 - 608 
ŠAĽA: 5605 - 12 - 467 
Most: 5119 - 11 - 465 
DUNAJSKÁ STREDA: 3036 - 12 - 253 
Veselí nad Moravou: 3010 - 12 - 251 
Olomouc: 2977 12 - 248 
Hodonín: 2890 - 12 241 
Písek: 2768 - 13 - 213 
PREŠOV: 2188 - 11 - 199 
HLOHOVEC: 2050 - 11 - 186 
Poruba: 1956 - 12 - 163 
Slavia Praha: 1833 - 13 - 141 
Zlín: 1675 - 12 - 140 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU: 1388 - 12 - 116 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po zápasoch 24. kola, pričom bola odohraná aj predohrávka 26. kola 

Michalovce - Písek. Zápas 20. kola Prešov - Poruba neodohrali, rovnako tak ani zápas 24. kola Most - Hlohovec. 
BASKETBALOVÁ EXTRALIGA - MUŽI 
Celková návštevnosť: 89020 
Počet zápasov: 124 
Priemer na zápas: 718 
PRIEVIDZA: 21200 - 13 - 1631 
LEVICE: 16300 - 13 - 1254 
LUČENEC: 10990 - 14 - 785 
ŽILINA: 8850 - 13 - 681 
HANDLOVÁ: 9445 - 14 - 675 
SVIT: 7600 - 15 - 507 
INTER BRATISLAVA: 6230 - 14 - 445 
KOMÁRNO: 4605 - 13 - 354 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 3800 - 15 - 253 

POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po zápasoch 31. kola. Prievidza odohrala zápas 7. kola v Leviciach. 
BASKETBALOVÁ EXTRALIGA - ŽENY 
Celková návštevnosť: 14721 
Počet zápasov: 56 
Priemer na zápas: 263 
RUŽOMBEROK: 5700 - 10 - 570 
PIEŠŤANY: 3585 - 8 - 448 
BANSKÁ BYSTRICA: 1696 - 9 - 188 
YOUNG ANGELS: 1660 - 10 - 166 
ŠAMORÍN: 1390 - 10 - 139 
DUBČEK BRATISLAVA: 690 - 9 - 77 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po zápasoch 19. kola. Zápas 18. kola Piešťany - Šamorín neodohrali. 
VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA - MUŽI 
Celková návštevnosť: 27786 
Počet zápasov: 119 
Priemer na zápas: 233 
PRIEVIDZA: 7157 - 13 - 551 
MYJAVA: 5743 - 14 - 410 
SVIDNÍK: 3270 - 13 - 252 
KOŠICE: 2858 - 13 - 220 
KOMÁRNO: 2496 - 13 - 192 
NITRA: 1950 - 11 - 177 
PREŠOV: 2242 - 13 - 172 
ZVOLEN: 1700 - 15 - 121 
TRENČÍN: 370 - 14 - 26 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po druhých štvrťfinálových zápasoch. Zápasy Trenčín - Nitra a Nitra - 

Myjava v 5. kole nadstavby neodohrali. 
VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA - ŽENY 
Celková návštevnosť: 12134 
Počet zápasov: 73 
Priemer na zápas: 166 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM: 2630 - 12 -219 
SLÁVIA EU BRATISLAVA: 2300 - 11 - 209 
NITRA: 2304 - 11 - 209 
BRUSNO: 1520 - 8 - 190 
PEZINOK: 1070 - 9 - 119 
PREŠOV: 1135 - 10 - 114 
TRNAVA: 1095 - 10 - 110 



SLOVENSKO 19: 80 - 2 - 40 
POZNÁMKA: Súťaž bola ukončená po druhých štvrťfinálových zápasoch. Tím Slovensko19 hral svoje domáce 

zápasy v Nitre, Brusno odohralo 2. kolo v Nemeckej, 10., 11., 12. kolo v Banskej Bystrici, 14., nadstavbové 3., 4. 
a druhé štvrťfinále v Slovenskej Ľupči. 

Denník Šport 
Vodné športy 
Ďalšie ligy 
Slovensko 
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7. TRÉNER J. SUJA BY SI ŽELAL ASPOŇ EŠTE JEDNU PIVOTKU 
[18.08.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 27; (SVR)] 

 
 

RUŽOMBEROK Basketbalistky MBK Ružomberok, majsterky republiky z posledných dvoch sezón, už ukrajujú 
z prípravného „koláča“. 

„Začali sme v oklieštenej zostave, len čisto Slovenky, ale po pár dňoch sa k nám pridali aj zahraničné hráčky. 
Potom to už aj inak vyzeralo,“ uviedla kapitánka družstva Miroslava Praženicová, doteraz športovej verejnosti 
známa pod dievčenským menom Mištinová. Hráčka, ktorú v centre dolného Liptova čaká už piata sezóna, v júli v 
Prievidzi povedala „áno“ svojmu priateľovi Jaroslavovi Praženicovi, s ktorým od mája minulého roka bola 
zasnúbená. „Dúfam, že na mojej výkonnosti sa zmenou mena nič nezmení. Aj dievčatá ma prijali tak ako 
predtým,“ usmiala sa 23-ročná, 184 cm vysoká slovenská reprezentantka. 

Zo „starého“ kádra v MBK pokračujú, okrem Praženicovej-Mištinovej len Radka Stašová, Viktória Havranová, 
Teodora Turudičová, Eva Škvareková a Natália Uramová. Túto partiu doplnili Čiernohorka Sofija Živaljevičová, 
Zada Williamsová z USA a Nigérijčanka s americkým pasom Nicole Enabosiová. „Nechcem konkrétne menovať, 
kto mi z predchádzajúceho kolektívu najviac chýba. Pred nami je nová sezóna, dúfam, že sa dobre zohráme a 
zase nám to bude klapať. Je pravda, že káder je úzky a podľa informácií, čo mám, viac nás ani nebude,“ dodala 
Miroslava. 

Tréner Juraj Suja, ktorého v Ružomberku čaká ôsmy basketbalový rok, na adresu súčasnej kabíny podotkol: 
„Nie som spokojný. Keď by sme sa chceli dostať do optimálneho stavu, ešte by sme potrebovali tri hráčky - dve 
pod kôš a jednu obvodovú. Ja by som však v danej situácii bol vďačný i za jedinú pivotku. Bez nej nemôžeme 
robiť nič, čo sa týka basketbalu, akurát tváriť sa, že dačo vykonávame. Do úvahy neprichádzajú herné činnosti 
päť na päť.“ 

V minulom súťažnom ročníku mala extraliga pod ženskými košmi historicky najnižší počet účastníkov, len 
šesť. Hoci už dnes je isté, že z tohto poltucta vypadne BK Dubček Bratislava, črtá sa početnejší pelotón. Počuť o 
vážnom záujme Spišskej Novej Vsi, Popradu a Nitry. Navyše Young Angels Košice uvažujú, že možno postavia 

aj druhý tím, ktorý sa stal víťazom spoločnej I. ligy žien a junioriek. 
Tréner Juraj Suja so Srbkou Teodorou Turudičovou, ktorú v Ružomberku čaká druhá sezóna. Ján Svrček 
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8. HANDLOVÁ ZAČALA S PRÍPRAVOU, POSLEDNOU AKVIZÍCIOU SRB 

VICENTIČ 
[18.08.2020; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 36; Redakcia] 

 
 

HANDLOVÁ Účastník najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže MBK Handlová minulý týždeň odštartoval 
prípravu pred nasledujúcou sezónou. Definitívne uzavrel 12-členný hráčsky káder, v ktorom figuruje aj niekoľko 
legionárov. Ako posledný vystužil mužstvo „baníkov“ srbský center Dušan Vicentič. Rodák z Belehradu, ktorý 
meria 206 centimetrov, strávil predošlý ročník v univerzitnej súťaži NCAA a na Slovensku odštartuje svoju 
seniorskú kariéru. „O slovenskej súťaži som počul už dávno. Možno budete všetci prekvapení, no v Európe je 
veľmi známa. Po ukončení štúdia vo Virginii som sa musel rozhodnúť, kam budú smerovať moje ďalšie kroky a ja 
som sa napokon rozhodol pre Slovensko a Handlovú. Tento klub som poznal už dávno predtým, pôsobil v ňom 
nie jeden môj krajan. Na nové prostredie a slovenský basketbal sa už veľmi teším a myslím si, že je to pre mňa 
správna voľba,” povedal Vicentič v rozhovore pre klubový web. Dvadsaťtriročný basketbalista sa nemohol 
okamžite pripojiť k mužstvu, pretože musel absolvovať povinnú karanténu a tiež test na koronavírus. To isté sa 
týkalo aj ďalších zahraničných hráčov - Gorana Bulatoviča a Aleksandara Zečeviča. „Som rád, že sa nám podarilo 
skompletizovať káder. Od Dušana Vicentiča očakávame výpomoc na poste číslo 4 a verím, že sme pri tomto 
výbere mali šťastnú ruku. Teraz sa už musíme sústrediť na tréningový proces. Trénera Rakočeviča čaká veľa 
práce, no má našu plnú dôveru,“ uviedol športový manažér MBK Karol Kučera. 



Mužstvo z hornej Nitry sa v budúcej sezóne bude chcieť prezentovať v lepšom svetle než v ostatnej sezóne. 
Handlová po odohraní 27 zápasov figurovala v tabuľke až na siedmom mieste s negatívnou bilanciou deväť 

víťazstiev a 18 prehier. Naposledy sa „baníci“ tešili z medailovej pozície v sezóne 2009/2010, keď v sérii o tretie 
miesto zdolali Spišskú Novú Ves 2:1 na zápasy. Ten rozhodujúci ovládli pomerom 92:91, hoci pred poslednou 

štvrtinou prehrávali o desať bodov. 
Foto: 
Smečujúci Dušan Vicentič. wesleyanbobcats.com Miroslav Kováčik 
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9. Pribudlo 15 prípadov nákazy 
[18.08.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Silvia Hamráková] 

 
 

Silvia Hamráková, redaktorka: 
„Na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 1 583 testov. Východ 

hlási spolu troch nakazených, konkrétne po jednom evidujú okresy Kežmarok, Spišská Nová Ves a Trebišov. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie má 41. Na jednotke intenzívnej 
starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia. Počet 
vyliečených stúpol o 11. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Koronavírus: Trenčín, Galanta či Bratislava. Z akých okresov sú noví 

nakazení? 
[18.08.2020; aktuality.sk; Zdravie; 10:25; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/815133/koronavirus-trencin-galanta-ci-bratislava-z-akych-okresov-su-
novi-nakazeni/ 

 
 

Slovensko doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Pozitívne testovaných bolo v pondelok osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov. 
Okresy s novými nakazenými 
* Trenčín (4), 
* Galanta (3), 
* Bratislava (2), 
* Banská Bystrica (1), 
* Kežmarok (1), 
* Nitra (1), 
* Ružomberok (1), 
* Spišská Nová Ves (1) 

* Trebišov (1) 
„V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 

intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia," 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. 
Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 15 nových prípadov 
[18.08.2020; tyzden.sk; Slovensko; 10:09; Redakcia] 

 
https://www.tyzden.sk/politika/66957/koronavirus-na-slovensku/ 

 
 

V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. 

https://www.aktuality.sk/clanok/815133/koronavirus-trencin-galanta-ci-bratislava-z-akych-okresov-su-novi-nakazeni/
https://www.aktuality.sk/clanok/815133/koronavirus-trencin-galanta-ci-bratislava-z-akych-okresov-su-novi-nakazeni/
https://www.tyzden.sk/politika/66957/koronavirus-na-slovensku/


v pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 
1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.  

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), 

Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) 

a Trebišov (1). 
„V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 

intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria 
ľudia,“ informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. 
Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí.  

[Späť na obsah] 

 
 

12. Pribudli nové obete nákazy, v troch okresoch sprísňujú opatrenia 
[18.08.2020; ta3.com; Slovensko; 10:04; TA3 SITA TASR ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1190358/pribudli-nove-obete-nakazy-v-troch-okresoch-sprisnuju-
opatrenia.html 

 
 

Na Slovensku pribudlo 15 nových nakazených, ale aj 11 vyliečených. Testov bolo len 1583. V Česku 
zaznamenali 191 nových prípadov nákazy, v Maďarsku 24. Európske štáty pokračujú v sprísňovaní opatrení proti 
šíreniu koronavírusu, najčastejšie ide o nosenie rúšok. Udalosti okolo pandémie s vami sledujeme online. 

15:54 Na Slovensku pribudli dve úmrtia pacientov s ochorením COVID-19, informuje o tom ministerstvo 
zdravotníctva. Počet obetí tak stúpol na 33.15:44 Ministerstvo školstva na svojom Facebooku zverejnilo semafor 
pre školy. “Čo najviac uľahčiť návrat do škôl. To bol hlavný dôvod vzniku manuálu, ktorý stanovuje základné 
prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie,” vysvetľuje zmysel 
manuálu.15:37 Na Zemi nie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ani zďaleka dostatok ľudí imúnnych voči 
novému koronavírusu, ktorí sú potrební na dosiahnutie efektu “kolektívnej imunity”. Kolektívnu imunitu sa 
väčšinou podarí docieliť prostredníctvom očkovania a väčšina odborníkov odhaduje, že na zastavenie ďalšieho 
šírenia musí mať protilátky najmenej 70 % populácie. Niektorí si myslia, že na dosiahnutie tohto cieľa by stačilo, 
ak by malo imunitu aspoň 50 % populácie.15:12 V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou bude 
platiť od 20. augusta zákaz návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a zákaz hromadných 
podujatí v exteriéroch nad 500 osôb, v interiéroch nad 250 osôb v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a 
Nové Mesto nad Váhom. Po skončení rozšíreného zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Trenčín o tom 
informovala regionálna hygienička Ľudmila Bučková.14:53 Svetová zdravotnícka organizácia v súvislosti so 
snahami o vyvinutie vakcíny voči novému druhu koronavírusu vyzvala v utorok na ukončenie “vakcínového 
nacionalizmu” a štáty kritizovala za uprednostňovanie ich vlastných záujmov. Takéto správanie podľa šéfa WHO 
Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa pandémiu ešte viac zhoršuje. “Konať strategicky a globálne je v skutočnosti v 
záujme každej krajiny - nikto nie je v bezpečí, pokiaľ nie sú v bezpečí všetci,” povedal Ghebreyesus.14:45 V 
susednom Česku sa opäť vracajú k povinným rúškam. Tie budú musieť od septembra ľudia povinne nosiť vo 
verejnej doprave, v obchodoch, ale aj študenti v školách, keď sa budú nachádzať mimo tried. Dôvodom nových 
opatrení je zhoršenie epidemiologickej situácie v Česku. Viac sme sa o tejto téme rozprávali s epidemiológom a 
splnomocnencom vlády pre výskum v zdravotníctve, Romanom Prymulom.14:25 Japonský cisár Naruhito sa aj so 
svojou rodinou rozhodol zostať pre pandémiu počas leta v Tokiu a zrušil tohoročnú dovolenku, ktorú tradične trávi 
vo svojich letných sídlach v prefektúrach Točigi a Šizuoka. Cisárska rodina informovala, že sa chce vyhnúť davom 
zvedavých okoloidúcich, ktorí by sa zhromažďovali v okolí jej sídel v snahe spozorovať niektorého z jej členov a 
potenciálne by tak mohli roznášať vírus.14:15 Pozrite si tlačovú besedu ministra školstva Branislava Gröhlinga. 
Informoval o preventívnych opatreniach počas otvorenia nového školského roka.14:08 Pozrite si prehľad 
cestovných odporúčaní ministerstva zahraničných vecí, ktorý rezort zverejnil na sociálnej sieti.14:00 Západné 
Tichomorie, obývané takmer dvoma miliardami ľudí, vstúpilo do novej fázy koronavírusovej pandémie. V utorok o 
tom informoval regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre tento región Takeši Kasai. Zároveň 
vyzval vlády tamojších krajín, aby verejne propagovali “také správanie, ktoré chráni zdravie komunít”.13:50 
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v súvislosti s druhou vlnou pandémie pravidelne 
monitoruje aktuálnu epidemiologickú situáciu v regióne. Prostredníctvom nemocničných epidemiológov a 
v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Prešove disponuje aktuálnymi informáciami o počte ochorení.13:26 Finančné 
odmeny určené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí, sa majú týkať 
všetkých zdravotníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej línii, vrátane lekárov. Na sociálnej sieti to uviedol predseda 
vlády Igor Matovič s tým, že ide o výsledok rozhovoru s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.13:24 Rezort 
školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. 
Uviedol to minister Gröhling.13:15 Školský rok sa začne riadne, 2. septembra. Školská dochádzka je povinná. 
Uviedol to minister školstva Branislav Gröhling, ktorý hovoril aj o viacerých opatreniach, ktoré sa pre pandémiu 
zavádzajú.13:06 Najprv bola strata chuti a čuchu. Následne sa zistilo, že jeden z členov vedenia mesta 
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Ružomberok sa nakazil koronavírusom. Potvrdili to testy. O prípade informoval hovorca mesta Viktor Mydlo.12:55 
Na ochorenie Covid-19 zomrela aj mladá Belgičanka vo veku 20 rokov. Uviedol v utorok denník The Brussel 
Times s odvolaním sa na údaje inštitútu verejného zdravia Sciensano. Táto žena z Flámska sa stala jednou z 
najmladších obetí nového typu koronavírusu v Belgicku. Podľa inštitútu Sciensano trpela aj inými chronickými 
chorobami. Jej smrť bola potvrdená v pondelok, hoci sa tak stalo už 14. augusta.12:30 Južná Kórea zakáže od 
stredy veľké verejné zhromaždenia osôb a zatvorí kostoly, múzeá či nočné podniky v širšej oblasti hlavného 
mesta Soul po tom, čo tam došlo k alarmujúcemu nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom.11:42 Čínska 
farmaceutická firma Sinopharm Group uvedie v decembri na trh vakcínu proti novému koronavírusu, informovala 
agentúra TASS. Podľa vyhlásenia riaditeľa spoločnosti Liou Ťing-čena budú dve dávky očkovacej látky stáť v 
prepočte okolo 120 eur. 

“Predpokladáme, že Pekinský inštitút biologických produktov dokáže za rok vyrobiť približne 120 miliónov 
inaktivovanej očkovacej látky, pričom Wu-chanský inštitút biologických produktov zvládne vyrobiť ďalších 100 
miliónov,” citoval Lioua čínsky denník Kuang-ming Ž’-pao.11:28 Fínska premiérka Sanna Marinová sa nechá 
otestovať na nový druh koronavírusu, pociťuje mierne dýchacie problémy. V utorok to napísala na sociálnej sieti 
Twitter s tým, že zatiaľ bude pracovať z domu. Podozrenie na infikovanie koronavírusom Marinovej dočasne 
narušilo výkon funkcie už štvrtýkrát.11:20 Chorvátsky veľvyslanec vo Viedni kritizoval rakúsku vládu za náhle 
rozhodnutie, ktorým stredomorskú krajinu od pondelka zaradila ako celok do skupiny rizikových krajín z hľadiska 
nákazy koronavírusom. Podľa neho se omedzenie malo týkať len lokálnych ohnísk nákazy, čo však rakúska 
diplomacia odmietla.10:40 V Maďarsku pribudlo za pondelok 24 potvrdených prípadov nákazy. Ochoreniu Covid-
19 podľahol jeden človek a šesť ľudí je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z údajov, ktoré zverejnil vládny 
informačný server koronavirus.gov.hu, vyplýva, že celkový počet potvrdených prípadov infekcie dosiahol 4970. 
Počet obetí stúpol na 609.10:30 Pozrite si správy o výsledkoch nového testovania z vysielania TA3 po 10. 
hodine.10:14 V okrese Trenčín evidujú štyroch nových nakazených koronavírusom. Galanta má tri nové prípady, 
Bratislava dva. V okresoch Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Trebišov 

pribudol jeden nový prípad nákazy.10:09 Vyliečilo sa 11 nových pacientov. Hospitalizovaných pacientov s 
potvrdeným ochorením Covid-19 máme 41. Dvaja sú na JIS, štyria sú na pľúcnej ventilácii.10:00 Na Slovensku 
pribudlo 15 nových prípadov nákazy. Napriek tomu, že víkend je už za nami, testovali len 1 583 ľudí. Celkovo od 
začiatku pandémie evidujeme 2922 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. 
Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:55 Premiér Igor Matovič 
vyzval, aby v prípade, že žiaci na prvom stupni základných škôl zvládnu mať rúška aj v triedach počas 
vyučovania, aby tak urobili. Uviedol to v pondelok počas tlačovej konferencie.9:48 Indického ministra vnútra Amita 
Šáha (55) v utorok opäť hospitalizovali po tom, ako sa sťažoval na únavu a bolesti tela. Šáh pritom pred štyrmi 
dňami oznámil, že sa vyliečil s ochorenia Covid-19.9:33 Ruský minister energetiky Alexandr Novak mal pozitívny 
test na nový druh koronavírusu. Oznámil to v utorok ruský premiér Michail Mišustin na stretnutí vládneho výboru 
pre sociálno-ekonomický rozvoj Ďalekého východu.9:20 Počas uplynulého dňa v Česku zaznamenali 191 nových 
prípadov nákazy koronavírusom, aktívnych prípadov je 5181. Urobili 2721 testov. Od začiatku pandémie v krajine 
testy potvrdili spolu 20202 infikovaných, celkový počet úmrtí je 399.9:12 Ministerstvo zahraničných vecí vydalo 
cestovné odporúčanie v súvislosti s ochorením Covid-19 na základe opatrení a odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva SR pre všetky krajiny. 

Z dôvodu rastúcej intenzity pandémie ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň) do 
týchto regiónov či krajín s uvoľneným hraničným režimom: Belgicko – všetky regióny; Česko – Hlavné mesto 
Praha; Dánsko – Midtjylland; Estónsko – Tartu maakond; Francúzsko – Provence Alpes-Cote d’Azur, Île-de-
France, Mayotte; Holandsko – Noord-Holland, Zuid-Holland; Chorvátsko – Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-
dalmatínska župa; Írsko – Midlands, Mid-East; Malta – všetky regióny; Poľsko – Sliezske vojvodstvo, Malopoľské 
vojvodstvo; Spojené kráľovstvo – územný zdravotný obvod Grampian (Aberdeenshire, City of Aberdeen a Moray); 
Španielsko – všetky regióny.9:00 Tisíce ľudí protestovali v Argentíne proti obmedzeniam pohybu súvisiacim s 
koronavírusovou pandémiou, ktoré v tejto latinskoamerickej krajine platia už 150 dní. V argentínskej metropole 
Buenos Aires demonštrovali ľudia proti karanténnym opatreniam zavedeným vládou prezidenta Alberta 
Fernándeza, ako aj proti plánovanej reforme súdnictva, korupcii, napätej bezpečnostnej situácii a požadovali 
prepustenie väznených ľudí.8:30 Ruský baletný súbor petrohradského Mariinského divadla odvolal všetky svoje 
predstavenia po tom, ako sa približne 30 jeho členov, najmä tanečníkov, nakazilo koronavírusom. Podľa zdroja 
tlačovej agentúry Interfax sú tri osoby hospitalizované, zatiaľ čo ďalší infikovaní sa liečia doma. Takmer 300 
ďalším tanečníkom bolo povedané, aby v rámci preventívnych opatrení proti nákaze zostali doma.8:00 Kanadský 
minister financií Bill Morneau ohlásil svoju rezignáciu. Jeho rozhodnutie nasleduje po etickom škandále a 
údajných nezhodách s premiérom Justinom Trudeauom týkajúcich sa výdavkov na oživenie ekonomiky 
zasiahnutej koronavírusovou pandémiou. 

“Ako sa posúvame do ďalšej fázy v boji proti pandémii a pripravujeme cestu k obnoveniu ekonomiky, musíme 
si uvedomiť, že tento proces potrvá ešte mnoho rokov. Nastal preto správny čas pre nového ministra financií, 
ktorý sa ujme tejto neľahkej úlohy,” povedal Morneau na tlačovej konferencii.7:30 V Spojených štátoch sa začal 
štvordňový celoštátny nominačný zjazd Demokratickej strany, ktorý sa vzhľadom na koronavírusovú pandémiu po 
prvý raz koná prevažne online.7:00 Európske štáty pokračujú v sprísňovaní opatrení proti šíreniu koronavírusu. 
Najčastejšie pritom ide o nosenie rúšok. K ich povinnému používaniu najnovšie pristúpili Česko, Španielsko, 
Francúzsko aj Taliansko.6:30 V uplynulých týždňoch pribúdali pozitívne testovaní zamestnanci vo viacerých 
podnikoch. Tie tvrdia, že na druhú vlnu pandémie sú dobre pripravené. Aby si udržali ekonomickú silu, infektológ 
v prípade nákazy odporúča uzavrieť iba časť pracoviska.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si 
súhrn. 

[Späť na obsah] 



 
 

13. 15 nových prípadov za pondelok. Výrazne stúpol počet ľudí v nemocniciach 
[18.08.2020; startitup.sk; Zo Slovenska; 10:04; Ivana Sladkovská] 
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V pondelok 17. augusta pribudlo na Slovensku 15 nových prípadov koronavírusu 
Celkovo je na Slovensku 2 922 zachytených prípadov, z toho je 1 980 vyliečených a 31 úmrtí 
V pondelok 17. augusta pribudlo na Slovensku 15 nových prípadov koronavírusu 
Celkovo je na Slovensku 2 922 zachytených prípadov, z toho je 1 980 vyliečených a 31 úmrtí 
V pondelok 17. augusta pribudlo na Slovensku 15 nových prípadov koronavírusu. Laboratóriá vyhodnotili 1 

583 testov. 
Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 

Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). 
Celkovo je na Slovensku 2 922 zachytených prípadov. Počet vyliečených sa sa oproti predchádzajúcemu dňu 

zvýšil o 11, je ich 1 980. 
Počet hospitalizovaných ľudí sa zvýšil na 71, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí.Na JIS sú 4 

pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako 4 ľudia. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Pribudli nové prípady, ani cez týždeň netestovali dostatočne 
[18.08.2020; ta3.com; Slovensko; 10:04; TA3 SITA TASR ČTK] 
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Na Slovensku pribudlo 15 nových nakazených, ale aj 11 vyliečených. Testov bolo len 1583. V Česku 
zaznamenali 191 nových prípadov nákazy, v Maďarsku 24. Európske štáty pokračujú v sprísňovaní opatrení proti 
šíreniu koronavírusu, najčastejšie ide o nosenie rúšok. Udalosti okolo pandémie s vami sledujeme online. 

10:40 V Maďarsku pribudlo za pondelok 24 potvrdených prípadov nákazy. Ochoreniu Covid-19 podľahol jeden 
človek a šesť ľudí je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z údajov, ktoré zverejnil vládny informačný server 
koronavirus.gov.hu, vyplýva, že celkový počet potvrdených prípadov infekcie dosiahol 4970. Počet obetí stúpol na 
609.10:30 Pozrite si správy o výsledkoch nového testovania z vysielania TA3 po 10. hodine.10:14 V okrese 
Trenčín evidujú štyroch nových nakazených koronavírusom. Galanta má tri nové prípady, Bratislava dva. V 
okresoch Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Trebišov pribudol jeden nový 

prípad nákazy.10:09 Vyliečilo sa 11 nových pacientov. Hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením 
Covid-19 máme 41. Dvaja sú na JIS, štyria sú na pľúcnej ventilácii.10:00 Na Slovensku pribudlo 15 nových 
prípadov nákazy. Napriek tomu, že víkend je už za nami, testovali len 1 583 ľudí. Celkovo od začiatku pandémie 
evidujeme 2922 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o tom 
na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:55 Premiér Igor Matovič vyzval, aby v prípade, že 
žiaci na prvom stupni základných škôl zvládnu mať rúška aj v triedach počas vyučovania, aby tak urobili. Uviedol 
to v pondelok počas tlačovej konferencie.9:48 Indického ministra vnútra Amita Šáha (55) v utorok opäť 
hospitalizovali po tom, ako sa sťažoval na únavu a bolesti tela. Šáh pritom pred štyrmi dňami oznámil, že sa 
vyliečil s ochorenia Covid-19.9:33 Ruský minister energetiky Alexandr Novak mal pozitívny test na nový druh 
koronavírusu. Oznámil to v utorok ruský premiér Michail Mišustin na stretnutí vládneho výboru pre sociálno-
ekonomický rozvoj Ďalekého východu.9:20 Počas uplynulého dňa v Česku zaznamenali 191 nových prípadov 
nákazy koronavírusom, aktívnych prípadov je 5181. Urobili 2721 testov. Od začiatku pandémie v krajine testy 
potvrdili spolu 20202 infikovaných, celkový počet úmrtí je 399.9:12 Ministerstvo zahraničných vecí vydalo 
cestovné odporúčanie v súvislosti s ochorením Covid-19 na základe opatrení a odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva SR pre všetky krajiny. 

Z dôvodu rastúcej intenzity pandémie ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň) do 
týchto regiónov či krajín s uvoľneným hraničným režimom: Belgicko – všetky regióny; Česko – Hlavné mesto 
Praha; Dánsko – Midtjylland; Estónsko – Tartu maakond; Francúzsko – Provence Alpes-Cote d’Azur, Île-de-
France, Mayotte; Holandsko – Noord-Holland, Zuid-Holland; Chorvátsko – Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-
dalmatínska župa; Írsko – Midlands, Mid-East; Malta – všetky regióny; Poľsko – Sliezske vojvodstvo, Malopoľské 
vojvodstvo; Spojené kráľovstvo – územný zdravotný obvod Grampian (Aberdeenshire, City of Aberdeen a Moray); 
Španielsko – všetky regióny.9:00 Tisíce ľudí protestovali v Argentíne proti obmedzeniam pohybu súvisiacim s 
koronavírusovou pandémiou, ktoré v tejto latinskoamerickej krajine platia už 150 dní. V argentínskej metropole 

https://www.startitup.sk/15-novych-pripadov-za-pondelok-vyrazne-stupol-pocet-ludi-v-nemocniciach/
https://www.ta3.com/clanok/1190358/pribudli-nove-pripady-ani-cez-tyzden-netestovali-dostatocne.html


Buenos Aires demonštrovali ľudia proti karanténnym opatreniam zavedeným vládou prezidenta Alberta 
Fernándeza, ako aj proti plánovanej reforme súdnictva, korupcii, napätej bezpečnostnej situácii a požadovali 
prepustenie väznených ľudí.8:30 Ruský baletný súbor petrohradského Mariinského divadla odvolal všetky svoje 
predstavenia po tom, ako sa približne 30 jeho členov, najmä tanečníkov, nakazilo koronavírusom. Podľa zdroja 
tlačovej agentúry Interfax sú tri osoby hospitalizované, zatiaľ čo ďalší infikovaní sa liečia doma. Takmer 300 
ďalším tanečníkom bolo povedané, aby v rámci preventívnych opatrení proti nákaze zostali doma.8:00 Kanadský 
minister financií Bill Morneau ohlásil svoju rezignáciu. Jeho rozhodnutie nasleduje po etickom škandále a 
údajných nezhodách s premiérom Justinom Trudeauom týkajúcich sa výdavkov na oživenie ekonomiky 
zasiahnutej koronavírusovou pandémiou. 

“Ako sa posúvame do ďalšej fázy v boji proti pandémii a pripravujeme cestu k obnoveniu ekonomiky, musíme 
si uvedomiť, že tento proces potrvá ešte mnoho rokov. Nastal preto správny čas pre nového ministra financií, 
ktorý sa ujme tejto neľahkej úlohy,” povedal Morneau na tlačovej konferencii.7:30 V Spojených štátoch sa začal 
štvordňový celoštátny nominačný zjazd Demokratickej strany, ktorý sa vzhľadom na koronavírusovú pandémiu po 
prvý raz koná prevažne online.7:00 Európske štáty pokračujú v sprísňovaní opatrení proti šíreniu koronavírusu. 
Najčastejšie pritom ide o nosenie rúšok. K ich povinnému používaniu najnovšie pristúpili Česko, Španielsko, 
Francúzsko aj Taliansko.6:30 V uplynulých týždňoch pribúdali pozitívne testovaní zamestnanci vo viacerých 
podnikoch. Tie tvrdia, že na druhú vlnu pandémie sú dobre pripravené. Aby si udržali ekonomickú silu, infektológ 
v prípade nákazy odporúča uzavrieť iba časť pracoviska.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si 
súhrn. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Koronavírus na Slovensku: Otestovali vyše 1 500 vzoriek, sú známe 

aktuálne čísla 
[18.08.2020; cas.sk; Čas.sk; 10:00; Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1015407/koronavirus-na-slovensku-otestovali-vyse-1-500-vzoriek-su-zname-
aktualne-cisla/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 1 

583 testov, celkovo 296 902. 
Krajina doteraz eviduje 2 922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné 

centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 

Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). 
V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na JIS sú 4 

pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako 4 ľudia. 
Na Slovensku bolo doteraz celkovo 2 922 pozitívnych prípadov, počet vyliečených stúpol o 11 ľudí na číslo 1 

980 vyliečených ľudí, počet potvrdených úmrtí zostáva na 31. Aktívnych prípadov je tak na Slovensku 911, 
informuje na sociálnej sieti Ministerstvo zdravotníctva SR. 

0 
Foto: 
Zdroj: acs 

[Späť na obsah] 

 
 

16. V pondelok potvrdili koronavírus 15 pacientom, hospitalizovaných je stále 

viac 
[18.08.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 10:00; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2005025 

 
 

Aktívnych prípadov je momentálne 911. 
Zdieľať článok 
V pondelok na Slovensku pribudli ďalší 15 pacienti s COVID-19. Laboratóriá pritom otestovali 1583 vzoriek. 

https://www.cas.sk/clanok/1015407/koronavirus-na-slovensku-otestovali-vyse-1-500-vzoriek-su-zname-aktualne-cisla/
https://www.cas.sk/clanok/1015407/koronavirus-na-slovensku-otestovali-vyse-1-500-vzoriek-su-zname-aktualne-cisla/
http://www.tvnoviny.sk/a/2005025


Najviac nových prípadov eviduje okres Trenčín, kde majú štyroch nakazených a okres Galanta, kde pribudli 
traja. Dvoch infikovaných hlási Bratislava a po jednom prípade okresy Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, 
Ružomberok, Spišská Nová Ves a Trebišov. 

Ako informuje ministerstvo zdravotníctva, pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od 
štyroch do 79 rokov. 

Vývoj situácie vo svete sledujte v prehľadnej tabuľke TU. 
Vyliečilo sa ďalších 11 ľudí. Dosiaľ bolo u nás pozitívne testovaných 2922 osôb a vyliečilo sa ich už 1980. 

Aktívnych prípadov je momentálne 911. Nik nákaze nepodľahol, počet obetí tak zostáva 31. 
Po včerajšom dni sa zmenil stav v nemocniciach, kde prijali ďalších 18 pacientov. Hospitalizovaných je 

momentálne 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. 
Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako 

štyria ľudia. 
Sedemdňový kĺzavý medián je na hodnote 49. 
–> 
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17. Pribudlo 15 prípadov nákazy koronavírusom, najmladší pacient má len štyri 

roky 
[18.08.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:30; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/pribudlo-15-pripadov-nakazy-koronavirusom-najmladsi-pacient-ma-len-styri-roky-
368906 

 
 

Na Slovensku boli za pondelok zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 2 922 
pozitívne testovaných ľudí. 

Počas pondelka (17. 8.) bolo zistených 15 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje 
Slovensko už 2 922 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na 
svojom webe. 

Za včerajší deň bolo otestovaných 1 583 ľudí. 
Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 

Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11, celkovo je teda v našej krajine z ochorenia vyliečených 1 980 ľudí. 
Našťastie, nepribudlo žiadne úmrtie v súvislosti s ochorením COVID-19. Celkový počet úmrtí je 31. 

„V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na JIS sú 
4 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako 4 ľudia,“ informuje o tom Ministerstvo 
zdravotníctva SR s tým, že aktívnych prípadov je na Slovensku 911. 

Ilustračný obrázok 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Pribudlo 15 nakazených novým koronavírusom 
[18.08.2020; parlamentnelisty.sk; Zdravotníctvo; 08:38; TASR] 

 
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/372630/pribudlo-15-nakazenych-novym-koronavirusom/ 

 
 

V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 
1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o 
tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), 
Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) 

a Trebišov (1). 
“V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 

intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia,” 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa 
tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas 
pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 

[Späť na obsah] 
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19. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 15 nakazených a výrazne sa zvýšil aj 

počet hospitalizovaných 
[18.08.2020; 24hod.sk; Z domova; 08:09; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-15-nakazenych-a-vyrazne-sa-zvysil-aj-pocet-
hospitalizovanych-cl741267.html 

 
 

Za posledný deň (pondelok) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nového koronavírusu. Celkový počet 
infikovaných od začiatku pandémie tak stúpol na 2922. 

V pondelok otestovali 1583 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 296 902 testov. Ochorenie 
COVID-19 na Slovensku prekonalo už 1980 ľudí. V súvislosti s koronavírusom sa počet hospitalizovaných 
pacientov zvýšil o 18 na 71.Za posledných sedem dní u nás pribudlo až 307 prípadov (pondelok – 15, nedeľa – 5, 
sobota – 47, piatok – 54, štvrtok – 62, streda – 49, utorok – 75). Dobrou správou je, že opäť nebolo nahlásené 
úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19 a stále ich evidujeme 31.Najviac nových prípadov eviduje 
okres Trenčín, kde majú štyroch nakazených a okres Galanta, kde pribudli traja. Dvoch infikovaných hlási 
Bratislava a po jednom prípade okresy Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves a 

Trebišov. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(pondelok +15) 
[18.08.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za pondelok pribudlo na Slovensku 15 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 
(jeden v Banskobystrickom kraji – okres Banská Bystrica). Laboratóriá vyšetrili 1 583 odobratých vzoriek. Od 6. 
marca 2020 máme na Slovensku 2 922 pozitívne testovaných na koronavírus a 31 úmrtí, pričom sa celkom 
testovalo 296 902 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

17. augusta 2020 (15 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 206). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (689), Košický kraj 2 (377), Nitriansky 
kraj 1 (194), Prešovský kraj 1 (378), Trenčiansky kraj 4 (474), Trnavský kraj 3 (242) a Žilinský kraj 1 (360). 

Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 
Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 980 ľudí. 
Hospitalizovaných je 71 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 911. 
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, 

https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-15-nakazenych-a-vyrazne-sa-zvysil-aj-pocet-hospitalizovanych-cl741267.html
https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-15-nakazenych-a-vyrazne-sa-zvysil-aj-pocet-hospitalizovanych-cl741267.html
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/


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) 
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 kraj 2 
(299). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (403), Košický kraj 0 (285), 



Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (203), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 
ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 

29. júna 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 4 , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 1 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
10. júna 2020 (8 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 6 (271), 
Nitriansky kraj 1 (123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 1 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(192). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. júna 2020 (1 nový prípad) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (367), Košický kraj 1 (263), 
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 338 ľudí. 



Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 
ventilácii tiež nie je nikto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie je nikto. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
Pohl
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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
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Prievidza  
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Prievidza  
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7 

Prievidza  
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2 

Prievidza  
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3 

Prievidza  
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0 
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Žen
a 
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Žen
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2
3 
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Žen
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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
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Žen
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L. Mikuláš  
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Ružomberok  
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3 

Ružomberok  

Muž 7
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Stará 
Ľubovňa 

 

Žen 5 Turč. Teplice  



a 8 
Žen

a 
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8 
Tvrdošín  

Žen
a 

5
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Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 
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8 

Martin DSS 
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Martin DSS 
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0 

Martin DSS 

Muž 7
2 
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Martin DSS 
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Martin DSS 
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Žen
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Žen
a 
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Martin DSS 

Žen
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Martin DSS 

Žen
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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 
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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
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 



Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  



Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   



Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 



Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 



58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 



Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi



dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 



27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 



78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi D



nok SS 
Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 



58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 



80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 



DS
S 

Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 



Pezin
ok 

DSS 
nový 

Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  



Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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



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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 



Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 



Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen 4 Senec  



a 4 
Žen

a 
4

6 
Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen 6 Žilina  



a 1 
Muž 2

8 
Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 



Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
4 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Poltár v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
7 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2 Liptovský 
Mikuláš 

 

Muž 5 Nové Zámky v karant. stanici APZ 



3 BA 
Muž 2

2 
Kežmarok v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
5

6 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
4

8 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Gelnica v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

1 
Bardejov v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

3 
Rimavská 

Sobota 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

9 
Piešťany v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

1 
Levoča v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 4

5 
Brezno v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 4

3 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

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

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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



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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5 Piešťany 



9 
Žen

a 
5

7 
Košice – 

okolie 
Muž 5

2 
Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

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



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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen 4 Levice 



a 6 
Muž 5

6 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 5

7 
Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 



Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. marca 2020 (12 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v utorok 12 nových prípadov nákazy koronavírusom, ide o deväť mužov a tri ženy. 

Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 216. V stredu to oznámil premiér Igor 
Matovič s tým, že doteraz celkovo 4 200 vyšetrených má negatívny nález. 

– muž, UN Martin, okres Martin 
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou 
– žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislavaň 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 



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



„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu 
124 prípadov,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

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

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

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

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

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

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

16. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– žena a muž, Košice 
– dvaja muži, Svidník 
– žena, Trnava 
– muž, Trenčín 
– muž, Pezinok 
– dieťa, Prešov 
– žena, Rožňava 
– muž, Liptovský Mikuláš 
– muž, Sobrance 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
– 5 prípadov, Bratislava 
– 5 prípadov (2 muži, 2 muži a 1 dieťa), Trenčín 
– 3 nové prípady, Nitra 
– 2 muži, 2, ženy a 1 dieťa, Trenčín 
– muž, hospitalizovaný v Trnave, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú anamnézu 
– muž, Martin, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí 
– žena, Nové Zámky, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa 
– žena 65 rokov, Banská Bystrica, po kontakte hospitalizovaná 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
– 4 muži a 3 ženy, Bratislava 
– 1 muž, okres Bytča 
– 1 muž, okres Svidník 
– 2 ženy, okres Senec 
– 1 muž, 7okres Nové Zámky. 



13. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– muž, Bratislava, domáca izolácia 
– žena, Košice, domáca izolácia 
– chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné 
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Bratislava 18. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay) 
V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 

1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o 
tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk 

Ilustračné foto Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v 
okresoch Trenčín (4), Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), 
Spišská Nová Ves (1) a Trebišov (1). 

„V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 
intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia,“ 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. 
Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 
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22. Ezekben a járásokban élnek a hétfőn igazolt fertőzöttek 
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Hétfőn (augusztus 17.) 15 újabb esetben diagnosztizálták az új típusú koronavírus-fertőzést Szlovákiában. A 
laboratóriumokban összesen 1583 mintán végezték el a tesztet. 

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció 
Az újabb pozitív esetek közül 4 a Trencséni, 3 a Galántai , 2 a Pozsonyi , egy-egy pedig a Besztercebányai, a 

Késmárki (Kežmarok), a Nyitrai, a Rózsahegyi (Ružomberok), a Spišská Nová Ves-i és a Tőketerebesi 

(Trebišov) járáshoz kötődik. 
Erről az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) tájékoztatott a covid-19.nczisk.sk weboldalon. 
8 férfiról és 7 nőről van szó. A legfiatalabb fertőzött 4, a legidősebb 79 éves. 
A COVID-19 betegséggel összefüggésben 71 személyt kezelnek kórházban, 41 esetben már igazolták a 

koronavírus-fertőzést. Négy beteget az intenzív osztályon kezelnek, négy másik mesterséges lélegeztetésre 
szorul. Erről az egészségügyi minisztérium tájékoztatott a közösségi hálón. 

Kapcsolódó cikk: 
KORONAVÍRUS: 15 új fertőzöttet igazoltak hétfőn, jócskán emelkedett a kórházban kezelt páciensek száma! 
(TASR) 
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Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, 
oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza 
obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. 

V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling 
(SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy 
musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu. 

Video: Brífing ministra školstva Branislava Gröhlinga k preventívnym opatreniam počas otvorenia nového 
školského roka. 

Rezort školstva tiež navrhol, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. 
septembra. 

Pribudlo 15 prípadov infekcie 
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Na Slovensku pribudlo 15 nových prípadov nákazy. Napriek tomu, že víkend je už za nami, testovali len 1 583 
ľudí. Celkovo od začiatku pandémie evidujeme 2 922 pozitívne testovaných na koronavírus. Nepribudlo žiadne 
ďalšie úmrtie. Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií. 

Vyliečilo sa 11 nových pacientov. Hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19 máme 41. 
Dvaja sú na JIS, štyria sú na pľúcnej ventilácii. 

V okrese Trenčín evidujú štyroch nových nakazených koronavírusom. Galanta má tri nové prípady, Bratislava 
dva. V okresoch Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Trebišov pribudol jeden 

nový prípad nákazy. 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Už poznáme nové opatrenia pre školy: Dochádzka zostáva povinná pre 
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Zdroj: Profimedia 
Už o niekoľko dní by mali deti opäť zasadnúť do školských lavíc, ako bude vyzerať vyučovanie v septembri? 
Zverejnili plán vyučovania pre školy 
Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, 

oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza 
obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. 

V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling 
(SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy 
musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu. 

Rezort školstva vypracoval manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po 
vysoké školy počas trvania pandémie. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR založených na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. 

“Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie. 
Uvedomujeme si, že školy budú mať isté náklady,” uviedol minister školstva s tým, že preto na tento zámer 
vyčlenil pre školy štyri milióny eur. Môžu ich využiť napríklad na dezinfekčné prostriedky. 

Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť 
dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, poznamenal minister školstva. Z manuálu vyplýva, že pri červenej 
fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v 
skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční dištančné vzdelávanie. 

Gröhling potvrdil, že pri podozrení na nákazu novým koronavírusom u detí bude škola informovať rodičov a tí 
následne lekára. Rodičia ani škola nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová 
uviedla, že sa blíži jesenné obdobie, pre ktoré je typická chrípka či prechladnutie. “Ak by mali školy volať na 
regionálny úrad verejného zdravotníctva vždy, keď niekto zakašle, volali by neustále,” poznamenala. 

Na školách v rizikových oblastiach budú platiť podľa Gröhlinga prísne opatrenia. Meranie teploty pri vstupe 
žiakov do školy nie je povinné, je to tak len v červenej fáze. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy 
dostupná dezinfekcia rúk. Deti, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia nosiť rúška. 

Žiaci prvého stupňa základných škôl nemusia nosiť rúška v triedach, avšak rezort školstva im to odporúča. 
Počas prvých dvoch týždňov nového školského roka bude nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa základných 
škôl, stredoškolákov a vysokoškolákov povinné. 

Rezort školstva odporúča, aby sa v triedach často a intenzívne vetralo, toalety musia byť vybavené mydlom a 
jednorazovými papierovými utierkami. Odporúča sa nepoužívať klímu a ventilátory. Do 14. septembra sa nemajú 
spájať vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried. 

Telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. septembra nebudú používať. Rezort školstva 
zároveň neodporúča, aby sa spájali rôzne triedy v školských kluboch detí. Škola na účely izolácie študenta, u 
ktorého sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas vyučovania, vyčlení priestor. Rezort školstva odporúča, 
aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne sa stravovali priamo v triedach. 

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. 
Nové prípady nákazy 
V pondelok (17.8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 1 

583 testov. 
Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 

Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). 
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V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na JIS sú 4 
pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako 4 ľudia. 

Na Slovensku bolo doteraz celkovo 2922 pozitívnych prípadov, počet vyliečených stúpol o 11 ľudí na číslo 
1980 vyliečených ľudí, počet potvrdených úmrtí zostáva na 31. Aktívnych prípadov je tak na Slovensku 911. 

Rúška aj pre deti na 1. stupni 
Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzval, aby v prípade, že žiaci na prvom stupni základných škôl (ZŠ) zvládnu 

mať rúška aj v triedach počas vyučovania, aby tak urobili. Uviedol to v pondelok (17. 8.) počas tlačovej 
konferencie. 

“Čím viac detí aj na prvom stupni bude rúška mať, tým viac si ochránia svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie 
svojich spolužiakov. A tým viac zabránime, aby sme chorobu prípadne šírili v rámci triedy a potom následne aj 
kdekoľvek inde,” poznamenal premiér. 

Zároveň chápe, že malým deťom sa v rúškach ťažko dýcha. “Ale keď to zvládne 70 – 80 percent detí, tak vždy 
lepšie, ako keď povieme všetkým, že to nemusia mať,” uviedol. 

Matovič povedal, že na pandemickú komisiu prišiel s návrhom, aby mali všetky deti v školách rúška. “Potom 
prišiel minister Branislav Gröhling (SaS) a argumentoval, že deti na prvom stupni to nezvládnu,” povedal premiér. 

Nosenie rúšok v triedach bude počas prvých dvoch týždňov nového školského roka povinné pre žiakov 
druhého stupňa a stredoškolákov, žiaci prvého stupňa základných škôl a materských škôl ich mať nemusia. 

Rúška však budú povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s 
výnimkou konzumácie jedál a nápojov, informuje o tom rezort zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich 
dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o 
bezinfekčnosti. 

Po minulotýždňovom zasadnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR to avizovala hlavná odborníčka 
Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová. 

Zdroj: Profimedia 
Letné školy budú aj v budúcnosti 
Letné školy sa rozbehli veľmi dobre, do viac ako 250 škôl na Slovensku sa počas prázdnin prihlásilo takmer 

8500 žiakov, ktorí ich päť dní v týždni dobrovoľne navštevujú. Konštatoval v pondelok pri svojom výjazde do 
Banskej Bystrice minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý navštívil letnú školu v Krupine - Základnú školu 
Eleny Maróthy Šoltésovej. 

“Letné školy budeme podporovať aj počas budúcich prázdnin. Chceli by sme ich rozširovať na celé dva 
mesiace a vytvárať rôzne iné moduly, aby to nemuseli byť iba týždne. Chceme do toho investovať výraznejší balík 
financií,” zdôraznil minister. 

Podľa neho, ak mladí ľudia chcú prísť počas letných prázdnin do školy a učiť sa aj inými metódami 
vzdelávania, má to jeho podporu. 

Letné školy sa začali od 10. augusta a potrvajú až do konca tohto mesiaca. Žiakom majú pomôcť vyrovnať 
rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. 

Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. Školy sú 
dobrovoľné a zúčastniť sa ich môžu žiaci nultého až deviateho ročníka. 

[Späť na obsah] 
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BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 2 900 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Pozrite si aktuálny zoznam nakazených. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 2 900 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 2 922 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 296 302 
Počet vyliečených pacientov: 1 980 ľudí 
Počet úmrtí: 31 
Hodnota kĺzavého mediánu: 49 
Počet aktívnych prípadov: 911 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 71 pacientov, z toho u 41 ľudí je podozrenie na koronavírus alebo sa 

ochorenie potvrdilo. Na JIS-ke sú štyria pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii sú tiež štyria pacienti. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
17. august (15 nových prípadov) 

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


Na Slovensku včera pribudlo 15 prípadov koronavírusu, celkovo v nedeľu otestovali 1 583 ľudí. Počet 
aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 911. 

Doteraz tak bolo spolu vykonaných 296 302 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 11 vyliečených pacientov. V nemocniciach pribudlo 18 

hospitalizovaných pacientov, spolu ich je 71. 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. august (5 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 5 prípadov koronavírusu, celkovo v nedeľu otestovali 481 ľudí. Počet aktívnych 

prípadov k dnešnému dňu je 907. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 295 319 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. august (47 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo 47 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali 2 013 ľudí. Slovensko doteraz od 

vykupnutia pandémie eviduje 2 902 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 902. 
Celkovo bolo urobených už 294 838 testov. V sobotu na vírus nikto nezomrel. Nepribudli ani ďalší vyliečení 

pacienti. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
14. august (54 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo 54 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali 3 235 ľudí. Slovensko doteraz od 

vykupnutia pandémie eviduje 2 855 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 855. 
Celkovo bolo urobených už 292 825 testov. V piatok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 25 vyliečených. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
13. august (62 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo 62 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali 2 738 ľudí. Slovensko doteraz od 

vykupnutia pandémie eviduje 2 801 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 826. 
Celkovo bolo urobených už 289 590 testov. Vo štvrtok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 5 vyliečených. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. august (49 nových prípadov) 
V SR pribudlo 49 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali 2 741 ľudí. Slovensko doteraz od vykupnutia 

pandémie eviduje 2 739 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 769. 
Celkovo bolo urobených už 286 852 testov. V stredu na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 55 vyliečených. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. august (75 nových prípadov) 
V SR pribudlo 75 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali 3 131 ľudí. Slovensko doteraz od vykupnutia 

pandémie eviduje 2 690 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 775. 
Celkovo bolo urobených už 284 111 testov. V utorok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo 10 vyliečených. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. august (16 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 16 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 1 454 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 710. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 280 980 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 8 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 874 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. august (3 nové prípady) 
Na Slovensku včera pribudli 3 prípady koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 560 ľudí. Počet aktívnych 

prípadov k dnešnému dňu je 702. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 279 526 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudli 2 vyliečení, celkovo sa vyliečilo 1 866 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
8. august (30 nových prípadov) 
Laboratóriá vykonali 1 068 testov a odhalilo sa 30 novoinfikovaných. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2 596 

pozitívne testovaných na ochorenie covid-19. 
Celkovo sa z koronavírusu vyliečilo už 1 864 ľudí, z toho za sobotu zaznamenali troch vyliečených. Nové 

úmrtie na vírus nepribudlo. 
Zdroj: nczisk.sk 
Zdroj: nczisk.sk 
7. august (43 nových prípadov) 



Na Slovensku pribudlo 43 prípadov nákazy covidom-19. Laboratóriá vykonali 3 099 testov, pričom dosiaľ sa 
ich spravilo 277 894. Vyliečilo sa ďalších 15 ľudí. 

Nepribudlo nové úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus. 
Zdroj: nczisk.sk 
Zdroj: nczisk.sk 
6. august (43 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 43 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 2 473 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 646. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 274 795 laboratórnych testov. 
Ochoreniu podľahli dvaja ľudía. Pribudlo 22 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 846 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. august (63 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 63 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 2 667 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 627. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 272 322 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 47 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 824 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. august (49 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 49 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 2 538 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 611. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 269 655 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 6 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 777 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. august (14 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 14 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 1 320 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 579. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 267 117 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 771 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. august (10 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 766 ľudí, z toho 10 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 

2 354 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 265 797 testov. 
Pribudlo štyria vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. august (7 prípadov) 
V sobotu na Slovensku pribudlo sedem prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 585 

testov. Celkovo v krajine evidujú 2 344 nakazených. Hospitalizovaných je 13 pacientov s potvrdeným ochorením 
Covid-19. 

V sobotu nepodľahol vírusu nikto. Na JIS-ke je jeden pacient, na umelej pľúcnej ventilácií tiež jeden. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
31. august (45 prípadov) 
Za piatok otestovali 2 884 ľudí, 45 malo pozitívne testy na nový koronavírus. Pribudlo však 47 vyliečených a 

žiadne úmrtie. V nemocniciach je hospitalizovaných 29 pacientov, z toho 13 je s potvrdeným Covid-19. 
Na umelej pľúcnej ventilácii je jeden pacient a na JIS tiež jeden pacient. Sedemdňový kĺzavý medián je na 

hodnote 27. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. júl (27 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 176 ľudí, z toho 27 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 292 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Bohužiaľ, pribudla aj ďalšia obeť. Na Slovensku tak koronavírusu podľahlo 29 ľudí. Počet aktívnych prípadov 

je k dnešnému dňu 568. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 261 562 testov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. júl (20 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 851 ľudí, z toho 20 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 265 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 259 386 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 



28. júl (41 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 296 ľudí, z toho 41 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 245 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 257 535 testov. 
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. júl (23 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 548 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 204 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 255 239 testov. 
Pribudlo 28 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. júla (2 prípady) 
Slovensko v nedeľu zachytilo len dva prípady infekcie novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 216 testov. 

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 181 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 253 691 testov. 
Počet vyliečených stúpol o 27 ľudí. Nikto na ochorenie nezomrel. 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. júla (38 prípadov) 
Slovensko zachytilo ďalších 38 prípadov infekcie novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 767 testov. 

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 179 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 253 475 testov. 
Počet vyliečených stúpol o 12. Nikto na ochorenie nezomrel. 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. júla (23 prípadov) 
Zaznamenali sme ďalších 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 275 testov. 

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 141 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 252 708 testov. 
Počet vyliečených ani počet úmrtí nestúpol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. júla (29 prípadov) 
Naša krajina zaznamenala ďalších 29 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 049 

testov. Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 118 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Pribudlo 21 vyliečených. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na koronavírus nestúpol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. júla (31 prípadov) 
Na Slovensku pribudlo 31 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 2 089 

pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Urobilo sa 2 251 testov. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 248 384 testov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28. 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. júla (37 prípadov) 
Slovensko eviduje ďalších 37 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktoré sa odhalili po vykonaní 2 571 

testov. Celkovo krajina doteraz zaznamenala 2 058 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz urobili už celkovo 246 133 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. júla (41 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 3 333 ľudí, z toho 41 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 021 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 243 562 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. júla (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 24 ľudí, z toho 1 prípad bolo pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 980 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 229 testov. 
Pribudlo osem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. júla (3 nové prípady) 



Na Slovensku otestovali 410 ľudí, z toho 3 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 979 
pozitívne testovaných ľudí a koronavírus. 

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

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

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

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

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

1 908 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 231 231 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. júl (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 279, z toho 1 prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 902 

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

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

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

máme 1 870 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 225 950 testov. 
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: korona.gov.sk 
8. júl (53 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 284 ľudí, z toho 53 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

1 764 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 218 346 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. júl (29 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 216 ľudí, z toho 29 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

1667 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 



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

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

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

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

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

máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna na desať. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. jún (18 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 257 ľudí, z toho 18 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

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

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

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

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
19. jún (10 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo otestovaných 1 278 ľudí, z toho desať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 
momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

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

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

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

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

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

máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 770 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
13. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 479 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 



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

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

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

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

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

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
3. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
2. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov. 
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 



Zdroj: korona.gov.sk 
29. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
24. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov. 



Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov. 
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. máj (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. máj (0 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457 
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov. 



Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov. 
Včera 28. apríla) boli potvrdené dve úmrtia, rezort dnes informáciu upravil. Ochoreniu podľahla len jedna 

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

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

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

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

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

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

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

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

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti. 
21. apríl 2020 (45 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak 

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649 
testov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov) 



Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 
súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne. 

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

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

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

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

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

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

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

Zoznam 70 nových prípadov: 
6. apríl 2020 (47 nových prípadov) 
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Nitra 
- Žena, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Šaľa 
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves 

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

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

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

- Muž, 77 rokov, Bratislava 
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda 
- Muž, 23 rokov, Skalica 
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin 
- Muž, 67 rokov, Martin 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 



- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach 
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici 
5. apríl 2020 (49 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič uviedol, že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy. Z toho 34 

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne. 
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 49 rokov, Prešov 
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany 
- Žena, 59 rokov, Senec 
- Žena, 30 rokov, Pezinok 
- Žena, 43 rokov, Košice 
- Muž, 33 rokov, Čadca 
- Muž, 36 rokov, Bratislava 
- Muž, 23 rokov, Bratislava 
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany 
- Muž, 56 rokov, Nitra 
- Žena, 59 rokov, Nitra 
- Žena, 55 rokov, Bratislava 
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
4. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
- Muž, 76 rokov, Prievidza 
- Muž, 70 rokov, Košice 
- Žena, 56 rokov, Galanta 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa 
- Žena, 46 rokov, Košice 
- Žena, 33 rokov, Košice 
- Žena, 26 rokov, Partizánske 
- Muž, 26 rokov, Trenčín 
- Muž, 25 rokov, Košice 
- Muž, 25 rokov, Trenčín 
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie 



- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
3. apríl 2020 (21 nových prípadov) 
- Žena, 65 rokov, Žilina 
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 58 rokov, Žilina 
- Žena, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 53 rokov, Prievidza 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Žena, 48 rokov, Trenčín 
- Muž, 46 rokov, Prievidza 
- Muž, 41 rokov, Kežmarok 
- Muž, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 33 rokov, Prešov 
- Muž, 33 rokov, Trnava 
- Muž, 30 rokov, Michalovce 
- Muž, 29 rokov, Skalica 
- Muž, 28 rokov, Brezno 
- Žena, 26 rokov, Trnava 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 24 rokov, Trenčín 
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov 
2. apríl 2020 (24 nových prípadov) 
- Žena, 70 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Piešťany 
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie 
- Muž, 52 rokov, Bardejov 
- Muž, 52 rokov, Čadca 
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce 
- Muž, 46 rokov, Piešťany 
- Muž, 42 rokov, Košice 
- Žena, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 38 rokov, Michalovce 
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 35 rokov, Ružomberok 
- Muž, 34 rokov, Kežmarok 
- Žena, 27 rokov, Žilina 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok 
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Žena, 25 rokov, Prievidza 
- Muž, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Zvolen 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 21 rokov, Snina 
- Žena, 16 rokov, Prešov 
1. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica 
- muž, 74 rokov, Bardejov 
- žena, 72 rokov, Bardejov 
- muž, 62 rokov, Bardejov 
- muž, 21 rokov, Bratislava 
- žena, 47 rokov, Bratislava 
- muž, 18 rokov, Bratislava 
- žena, 26 rokov, Brezno 
- žena, 23 rokov, Brezno 
- žena, 22 rokov, Brezno 
- muž, 70 rokov, Ilava 
- žena, 38 rokov, Košice 
- žena, 57 rokov, Košice 
- muž, 68 rokov, Košice 
- žena, 48 rokov, Malacky 
- muž, 46 rokov, Martin 
- žena, 65 rokov, Poprad 



- žena, 29 rokov, Poprad 
- muž, 31 rokov, Prievidza 
- žena, 30 rokov, Prievidza 
- žena, 24 rokov, Sabinov 
- žena, 42 rokov, Senec 
- žena, 26 rokov, Tvrdošín 
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom 
- muž, 67 rokov, Žilina 
- muž, 20 rokov, Žilina 
31. marec 2020 (37 nových prípadov) 
- Žena, 59 rokov, Bardejov 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 28 rokov, Bratislava 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava 
- Žena, 22 rokov, Bratislava 
- Žena, 45 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Bratislava 
- Muž, 49 rokov, Bratislava 
- Muž, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Bratislava 
- Žena, 87 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava 
- Žena, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 18 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 33 rokov, Bratislava 
- Žena, 23 rokov, Bratislava 
- Muž, 30 rokov, Brezno 
- Muž, 44 rokov, Kežmarok 
- Žena, 46 rokov, Levice 
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 40 rokov, Piešťany 
- Muž, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica 
- Muž, 40 rokov, Revúca 
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota 
- Muž, 36 rokov, Sabinov 
- Žena, 57 rokov, Sabinov 
- Muž, 39 rokov, Sabinov 
- Muž, 38 rokov, Sabinov 
- Muž, 47 rokov, Sabinov 
- Muž, 40 rokov, Sabinov 
- Muž, 34 rokov, Sabinov 
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 37 rokov, Trnava 
30. marec 2020 (27 nových prípadov) 
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou 
- Muž, 29 rokov, Bardejov 
- Žena, 64 rokov, Bratislava 
- Žena, 68 rokov, Bratislava 
- Muž, 68 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava 
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava 
- Žena, 43 rokov, Čadca 
- Muž, 24 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Hlohovec 
- Žena, 64 rokov, Hlohovec 
- Žena, 40 rokov, Martin 
- Žena, 54 rokov, Michalovce 
- Žena, 41 rokov, Nitra 
- Žena, 80 rokov, Nitra 
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 60 rokov, Prievidza 
- Žena, 23 rokov, Rožňava 
- Žena, 27 rokov, Rožňava 



- Muž, 25 rokov, Svidník 
- Muž, 43 rokov, Trebišov 
- Muž, 48 rokov, Trebišov 
- Muž, 68 rokov, Trenčín 
- Muž, 59 rokov, Trnava 
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom 
- Muž, 63 rokov, Žilina 
- Žena, Neznámy, Bratislava 
29. marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, 19 rokov, Malacky 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 26 rokov, Prievidza 
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 28 rokov, Trenčín 
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou 
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 34 rokov, Bratislava 
- Muž, 36 rokov, Senica 
- Žena, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 45 rokov, Ilava 
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 49 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 53 rokov, Trenčín 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 57 rokov, Bratislava 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 61 rokov, Trenčín 
- Žena, 63 rokov, Topoľčany 
- Muž, 73 rokov, Bratislava 
28.marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Košice 
- Muž, okres Galanta 
- Muž, okres Zlaté Moravce 
- Muž, okres Žilina 
- Žena, okres Senica 
- Žena, okres Humenné 
- Muž, okres Bardejov 
- Žena, okres Bratislava 
- Žena, okres Dunajská Streda 
- Muž, okres Partizánske 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Partizánske 
- Žena, okres Rimavská Sobota 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Partizánske 
27. marec 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r. 
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r. 
- Žena, Okres Bratislava, 54 r. 
- Muž, 62 r. 
- Muž, Okres Martin, 55 r. 
- Žena, Okres Pezinok, 49 r. 
- Žena, UN Martin, 48 r. 
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r. 
- Žena, 44 r. 
- Muž, Okres Bratislava, 44 r. 



- Žena, Okres Prievidza, 38 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r. 
- Žena, Okres Myjava, 35 r. 
- Muž, Okres Čadca, 31 r. 
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r. 
- Muž, Okres Čadca, 24 r. 
- Muž, Okres Košice, 23 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r. 
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r. 
- Muž, UN Martin, 23 r. 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r. 
26. marec 2020 (43 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov. 
Včera pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych 

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

- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena, Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
25. marec 2020 (10 nových prípadov) 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
- žena, okres Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo 



- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
- žena, okres Zlaté Moravce 
24. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, UN Martin, okres Martin 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou 
- žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica 
- muž, FN Trenčín, okres Ilava 
- muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín 
- muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica 
- žena, okres Lučenec 
23. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
- muž, FN Nitra, okres Nitra 
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
- žena, drive – RÚVZ Košice, okres Čadca 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, FN Trnava, okres Piešťany 
- žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
- žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 
- žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko 
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany 
- žena, UN Martin, Taliansko 
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 
21. marec 2020 (41 prípadov) 
- muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- žena, ÚNV Ružomberok 
- muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
- žena, FN Nitra, Golianovo 
- žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
- žena, FN Trnava, Senica 
- muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 



- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, FNsP Prešov 
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
- žena, Michalovce 
- muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
- muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska 
- muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
- muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
- žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
- žena, UN Martin, 
- muž, UN Martin, 
- žena, UN Martin, 
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Muž, FN Trenčín, Nedašovce 
- Muž, FN Trenčín, Trenčín 
- Muž, FN Trenčín, Skačany 
- Muž, FN Trenčín, Ilava 
- Žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
- Muž, FN Trenčín, Ilava 
- Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
- Žena, FN Trenčín, Trenčín 
- Muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
- Muž, FNsP Prešov, Poprad 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Muž, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
18. marec 2020 (8 nových prípadov) 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko 
- Muž, hospitalizácia, Košice 
- Muž, hospitalizácia, Martin 
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
K dnešnému dňu pribudlo spolu 25 nových pozitívnych prípadov. Bližšie informácie poskytne rezort 

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje. 
- Bratislava - 4 osoby 



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

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

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

príznaky ochorenia 
Bratislava – 5 prípadov 
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná 
Nitra – 3 nové prípady 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin 

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

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

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

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

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

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

- muž, Bratislava, domáca izolácia 
- žena, hospitalizovaná v UN Martin 
- muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia 
- chlapec, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia 
- žena, vyšetrená v UN Martin, domáca izolácia 
- muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia 
- muž, vyšetrený vo Fakultnej nemocnici v Trnave, je v domácej izolácii 
- muž, vyšetrený vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, hospitalizovaný 



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

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

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

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

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

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

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

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

koronavírus na Slovensku. 
- syn je hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, syn prvého nakazeného je 

zároveň aj tzv. pacientom “0”, teda prvý nosič daného ochorenia, od 14. do 15. februára bol v talianskych 
Benátkach 

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

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

potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí; žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň 
svojho návratu vykazovala prvé symptómy, následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s 
ochorením; všetci sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School 
v Bratislave 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Na Slovensku pribudlo 15 nových prípadov infekcie koronavírusom 
[18.08.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;hnonline.sk] 

 
https://www.info.sk/sprava/175337/na-slovensku-pribudlo-15-novych-pripadov-infekcie-koronavirusom/ 

 
 

Na Slovensku pribudli nové prípady infekcie koronavírusom. 
V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 

1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o 
tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), 
Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) 

a Trebišov (1). 

https://www.info.sk/sprava/175337/na-slovensku-pribudlo-15-novych-pripadov-infekcie-koronavirusom/


„V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 
intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia,“ 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. 
Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, hnonline.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Pribudlo 15 prípadov koronavírusu a dve úmrtia 
[18.08.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/560398-na-slovensku-pribudlo-15-pripadov-infekcie-testovali-iba-
1-583-ludi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Na Slovensku pribudlo 15 nových prípadov koronavírusu, celkovo od začiatku pandémie tak evidujeme 2 922 
pozitívne testovaných osôb. Na Slovensku pribudli i dve úmrtia pacientov s Covidom-19, celkovo tak Slovensko 
hlási 33 úmrtí v súvislosti s novým koronavírusom. 

Pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu formu tohto ochorenia u 80-ročnej pacientky z Košíc, ktorá bola 
hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Druhým zosnulým s rovnakou príčinou 
úmrtia je 79-ročný muž zo Spišskej Belej, ktorý bol hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana v 
Prešove. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR. 

V priebehu pondelka otestovali len 1 583 ľudí. Vyliečilo sa 11 nových pacientov. Hospitalizovaných pacientov 
s potvrdeným ochorením Covid-19 máme 41. Dvaja sú na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), štyria sú na 
pľúcnej ventilácii. 

V okrese Trenčín evidujú štyroch nových nakazených koronavírusom. Galanta má tri nové prípady, Bratislava 
dva. V okresoch Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Trebišov pribudol jeden 

nový prípad nákazy. Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií. 
Bezpečnostné opatrenia v TSK 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou ochorenia Covid-19 vydáva od 20. augusta 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne zákaz návštev v nemocniciach a v pobytových zariadeniach 
sociálnej starostlivosti, i zákaz hromadných podujatí v exteriéroch nad 500 osôb a v interiéroch nad 250 osôb v 
okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Po skončení rozšíreného zasadnutia 
Krízového štábu Okresného úradu Trenčín o tom informovala regionálna hygienička Ľudmila Bučková. 

„Opatrenia budú platiť od 20. do 31. augusta a podľa vývoja situácie sa buď zrušia, alebo budú pokračovať. 
Pri organizovaní hromadných akcií bude platiť zákaz poskytovania jedla i nápojov s výnimkou nápojov a 
občerstvenia pre športovcov,“ doplnila Bučková s tým, že zároveň bude platiť zákaz organizovania interiérových 
podujatí po 23.00 h s výnimkou svadieb. 

Ako dodala, v návrhu je aj zníženie kapacity letných kúpalísk a uzatvorených plavární na 50 percent. 
„Odporúčame minimalizovať cestovanie do rizikových, ale aj iných krajín, len na nevyhnutné služobné cesty. 
Odporúčame tiež výrobným prevádzkam vypracovanie krízového plánu. Apelovať chcem aj na cirkevných 
predstaviteľov, aby počas bohoslužieb prijali opatrenia na minimalizovanie možného rizika prenosu nákazy,“ 
doplnila regionálna hygienička s tým, že podobné opatrenia prijme aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
Prievidzi. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 

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

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

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Na Slovensku pribudlo v pondelok 15 prípadov nákazy COVID-19 
[18.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-pribudlo-v-pondelok-15-pri/487393-clanok.html 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. 
Bratislava 18. augusta (TASR) - V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým 

koronavírusom. Laboratóriá vykonali 1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na 
ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-
19.nczisk.sk. Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch 
Trenčín (4), Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská 
Nová Ves (1) a Trebišov (1). “V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-

19 má 41 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie 
potrebujú rovnako štyria ľudia,” informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Počet vyliečených 
stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia na Slovensku 
je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. Slovensko tak stále 
eviduje 31 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Na Slovensku pribudlo v pondelok 15 prípadov nákazy novým 

koronavírusom 
[18.08.2020; mypezinok.sme.sk; Pezinok / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://mypezinok.sme.sk/c/22470206/na-slovensku-pribudlo-v-pondelok-15-pripadov-nakazy-novym-
koronavirusom.html 

 
 

V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. 
BRATISLAVA. V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. 

Laboratóriá vykonali 1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie 
COVID-19. Informuje o tomNárodné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), 
Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) 

a Trebišov (1). 
“V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 

intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia,” 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. 
Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Koronavírus na Slovensku. V pondelok pribudlo 15 prípadov nákazy novým 

koronavírusom 
[18.08.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/koronavirus-na-slovensku-v-pondelok-pribudlo-15-pripadov-nakazy-
novym-koronavirusom/ 

 
 

ilustračné foto: pexels 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
V pondelok (17. 8.) na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 1 

583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2 922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

https://mypezinok.sme.sk/c/22470206/na-slovensku-pribudlo-v-pondelok-15-pripadov-nakazy-novym-koronavirusom.html
https://mypezinok.sme.sk/c/22470206/na-slovensku-pribudlo-v-pondelok-15-pripadov-nakazy-novym-koronavirusom.html
https://kosicednes.sk/udalosti/koronavirus-na-slovensku-v-pondelok-pribudlo-15-pripadov-nakazy-novym-koronavirusom/
https://kosicednes.sk/udalosti/koronavirus-na-slovensku-v-pondelok-pribudlo-15-pripadov-nakazy-novym-koronavirusom/


Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), 
Galanta (3), Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) 

a Trebišov (1). 
COVID-19: Pribudlo 15 pozitívnych prípadov, vyliečilo sa ďalších 11 ľudí V pondelok pribudlo na Slovensku 

15… 
Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Utorok 18. augusta 2020 
Štyria ležia na JIS 
„V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 

intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia,“ 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. 
Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 

reklamná správa 
Jedinečný gastronomický zážitok! 
Skvelá ázijská kuchyňa. Jedlá z tých najkvalitnejších surovín nájdete v Koshi Sushi 
Zistite viac 
(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
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31. V pondelok pozitívne testovali osem mužov a sedem žien 
[18.08.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22469886/v-pondelok-pozitivne-testovali-osem-muzov-a-sedem-zien.html 

 
 

Laboratóriá vykonali 1583 testov, nákazu zistili v siedmich okresoch. 
Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem. 
BRATISLAVA. V pondelok na Slovensku pribudlo 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá 

vykonali 1583 testov. Celkovo krajina doteraz eviduje 2922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
Pozitívne testovaných bolo osem mužov a sedem žien vo veku od štyroch do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), 

Galanta (3), v Bratislave (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves 

(1) a Trebišov (1). 
“V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na jednotke 

intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia,” 
informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Počet vyliečených stúpol o 11 ľudí. Z ochorenia sa tak doteraz zotavilo 1980 pacientov. Aktívnych prípadov 
ochorenia na Slovensku je aktuálne 911. 

Počas pondelka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí. 
Sedemdňový kĺzavý medián má hodnotu 49. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Na Slovensku pribudlo 15 prípadov infekcie. Testovali iba 1 583 ľudí 
[18.08.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/560398-na-slovensku-pribudlo-15-pripadov-infekcie-testovali-iba-
1-583-ludi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Na Slovensku pribudlo 15 nových prípadov nákazy. Napriek tomu, že víkend je už za nami, testovali len 1 583 
ľudí. Celkovo od začiatku pandémie evidujeme 2 922 pozitívne testovaných na koronavírus. Nepribudlo žiadne 
ďalšie úmrtie. Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií. 

Vyliečilo sa 11 nových pacientov. Hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19 máme 41. 
Dvaja sú na JIS, štyria sú na pľúcnej ventilácii. 

V okrese Trenčín evidujú štyroch nových nakazených koronavírusom. Galanta má tri nové prípady, Bratislava 
dva. V okresoch Banská Bystrica, Kežmarok, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Trebišov pribudol jeden 

nový prípad nákazy. 
[Späť na obsah] 
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33. KORONAVÍRUS Na Slovensku pribudlo 15 nových prípadov: Prudký nárast 

hospitalizovaných! 
[18.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1954293/KORONAVIRUS-Na-Slovensku-pribudlo-15-novych-pripadov–Prudky-
narast-hospitalizovanych- 

 
 

BRATISLAVA - V pondelok pribudlo na Slovensku 15 nových prípadov. Celkovo bolo testovaných takmer 1 
600 ľudí. Celkovo krajina doteraz eviduje 2 922 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom 
Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

Na Slovensku bolo doteraz celkovo 2 922 pozitívnych prípadov, počet vyliečených stúpol o 11 ľudí na číslo 1 
980 vyliečených ľudí, počet potvrdených úmrtí zostáva na 31. Aktívnych prípadov je tak na Slovensku 911. 
Hodnota kĺzavého mediánu je 49. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Pribudlo 15 nových prípadov 
V pondelok pribudlo na Slovensku 15 pozitívne testovaných ľudí, urobilo sa 1583 testov. Pozitívne 

testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), Bratislava (2), 
Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov (1). 

Zdroj: korona.gov.sk 
Počet hospitalizovaných narástol 
V nemocniciach hospotalizovali ďalších 18 ľudí. Spolu ich je 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 

má 41 ľudí. Na JIS sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako štyria ľudia. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
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34. Z pätnástich nových prípadov Covid-19 sú tri z východu 
[18.08.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22469806/z-patnastich-novych-pripadov-covid-19-su-tri-z-vychodu.html 

 
 

Vyhodnotili vyše 1 500 testov, vyliečilo sa 11 ľudí. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počas vyhodnocovania testov v pondelok pribudlo na Slovensku 15 nových 

prípadov ochorenia na Covid-19. 
Celkovo evidujeme už 2 922 pozitívne testovaných. 
V laboratóriách v pondelok vyhodnotili 1 583 odberov, celkový počet testov je už takmer 297-tisíc. 
Na východnom Slovensku pribudli tri nové prípady, po jednom v okresoch Kežmarok, Spišská Nová Ves a 

Trebišov. 
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie, počet obetí je stále 31. 
Vyliečilo sa ďalších 11 ľudí, celkovo už 1 980. Aktuálne je na Slovensku chorých 911 ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Pribudlo 15 nových chorých, odkiaľ? Premiér vyzval, aby aj mladší žiaci 

nosili v škole rúška 
[18.08.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR] 

 
https://najmama.aktuality.sk/clanok/300584/mame-15-novych-chorych-pravidla-pre-skoly-premier-vyzval-
aby-aj-mladsi-ziaci-nosili-v-skole-ruska 

 
 

Zdroj: Profimedia 
Už o niekoľko dní by mali deti opäť zasadnúť do školských lavíc, ako bude vyzerať vyučovanie v septembri? 

https://www.topky.sk/cl/10/1954293/KORONAVIRUS-Na-Slovensku-pribudlo-15-novych-pripadov--Prudky-narast-hospitalizovanych-
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Aj za včerajší deň pribudli nové prípady ochorenia COVID-19. V pondelok (17.8.) na Slovensku pribudlo 15 
prípadov nákazy novým koronavírusom. 

Laboratóriá vykonali 1 583 testov. 
Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3), 

Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov 

(1). 
V nemocniciach je hospitalizovaných 71 ľudí, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 41 ľudí. Na JIS sú 4 

pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú rovnako 4 ľudia. 
Na Slovensku bolo doteraz celkovo 2922 pozitívnych prípadov, počet vyliečených stúpol o 11 ľudí na číslo 

1980 vyliečených ľudí, počet potvrdených úmrtí zostáva na 31. Aktívnych prípadov je tak na Slovensku 911. 
V súvislosti s ochorením COVID-19 evidujeme v našej krajine 296 902 ukončených laboratórnych testov. 
Rúška aj pre deti na 1. stupni 
Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzval, aby v prípade, že žiaci na prvom stupni základných škôl (ZŠ) zvládnu 

mať rúška aj v triedach počas vyučovania, aby tak urobili. Uviedol to v pondelok (17. 8.) počas tlačovej 
konferencie. 

“Čím viac detí aj na prvom stupni bude rúška mať, tým viac si ochránia svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie 
svojich spolužiakov. A tým viac zabránime, aby sme chorobu prípadne šírili v rámci triedy a potom následne aj 
kdekoľvek inde,” poznamenal premiér. 

Zároveň chápe, že malým deťom sa v rúškach ťažko dýcha. “Ale keď to zvládne 70 – 80 percent detí, tak vždy 
lepšie, ako keď povieme všetkým, že to nemusia mať,” uviedol. 

Matovič povedal, že na pandemickú komisiu prišiel s návrhom, aby mali všetky deti v školách rúška. “Potom 
prišiel minister Branislav Gröhling (SaS) a argumentoval, že deti na prvom stupni to nezvládnu,” povedal premiér. 

Nosenie rúšok v triedach bude počas prvých dvoch týždňov nového školského roka povinné pre žiakov 
druhého stupňa a stredoškolákov, žiaci prvého stupňa základných škôl a materských škôl ich mať nemusia. 

Rúška však budú povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s 
výnimkou konzumácie jedál a nápojov, informuje o tom rezort zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich 
dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o 
bezinfekčnosti. 

Po minulotýždňovom zasadnutí konzília epidemiológov na Úrade vlády SR to avizovala hlavná odborníčka 
Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová. 

Zdroj: Profimedia 
Letné školy budú aj v budúcnosti 
Letné školy sa rozbehli veľmi dobre, do viac ako 250 škôl na Slovensku sa počas prázdnin prihlásilo takmer 

8500 žiakov, ktorí ich päť dní v týždni dobrovoľne navštevujú. Konštatoval v pondelok pri svojom výjazde do 
Banskej Bystrice minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý navštívil letnú školu v Krupine - Základnú školu 
Eleny Maróthy Šoltésovej. 

“Letné školy budeme podporovať aj počas budúcich prázdnin. Chceli by sme ich rozširovať na celé dva 
mesiace a vytvárať rôzne iné moduly, aby to nemuseli byť iba týždne. Chceme do toho investovať výraznejší balík 
financií,” zdôraznil minister. 

Podľa neho, ak mladí ľudia chcú prísť počas letných prázdnin do školy a učiť sa aj inými metódami 
vzdelávania, má to jeho podporu. 

Letné školy sa začali od 10. augusta a potrvajú až do konca tohto mesiaca. Žiakom majú pomôcť vyrovnať 
rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. 

Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. Školy sú 
dobrovoľné a zúčastniť sa ich môžu žiaci nultého až deviateho ročníka. 
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