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Spišská Nová Ves 
 

1. Viaceré stredné školy sa dočkajú obnovy 
[27.08.2020; Korzár; REGIÓN; s. 2; sita] 

 
 

Mnohé budovy sú schátrané. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj vyčlenil na opravy stredných škôl, internátov či telocviční počas letných 

mesiacov približne 4,7 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. „V školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bolo v minulom školskom roku prerušené vyučovanie 



9. marca. Žiaci tak, s výnimkou odovzdávania vysvedčení, neboli v školách takmer sedem mesiacov. Posledné 
týždne sa snažíme pripraviť priestory škôl tak, aby sa mohli v septembri vrátiť do vynovených učební. Celkovo 
sme na práce prebiehajúce počas leta vyčlenili približne 4,7 milióna eur,“ uviedol predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý). 

Ktoré školy opravia 
Aktuálne prebiehajú na župných školách opravy fasád, sociálnych zariadení, odborných učební, výmeny okien 

či rekonštrukcie telocviční. Odborné učebne renovuje kraj napríklad na Gymnáziu Šrobárova 1, SOŠ Gemerská 1 
a na Technickej akadémii Hviezdoslavova 6 v Spišskej Novej Vsi, ako aj na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. 

Jednou z najväčších rekonštrukcií, ktorá prebieha počas leta, je oprava budovy Strednej odbornej školy Jozefa 
Szakkayho na Grešákovej 1 v Košiciach za 470-tisíc eur. „Budova školy bola postavená v 30. rokoch minulého 
storočia, okná na prvých dvoch poschodiach boli ešte pôvodné, takže v súčasnosti sa už rozpadávali a boli 
energeticky neefektívne. Po prázdninách bude na žiakov čakať aj nová fasáda školy, takže sa veľmi tešíme, že 
sme sa po rokoch dočkali takejto väčšej rekonštrukcie,“ uviedla riaditeľka školy Eva Matejová. Novú fasádu bude 
mať aj Gymnázium Alejová v Košiciach, Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi, Gymnázium Pavla Horova v 

Michalovciach, Stredná odborná škola technická v Rožňave a Gymnázium Sobrance. Na SOŠ ekonomická, 
Stojan 1 v Spišskej Novej Vsi budú vymenené okná a dvere, Gymnázium v Krompachoch bude mať nové 

oplotenie, podlahy budú vymenené na SOŠ automobilovej v Košiciach, rekonštrukciou prejde aj elokované 
pracovisko košickej Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Rozhanovciach a 
elektroinštalácia a podlahy na prízemí budovy budú opravené na Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi. 

Obnovia aj telocvične a ihriská 
„Dlhodobo sa snažíme zvyšovať aj podmienky na športovanie, postupne preto na školách pribúdajú 

multifunkčné ihriská alebo rekonštruujeme školské telocvične. Do konca septembra plánujeme opraviť telocvičňu 
na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach 
prešlo opravou multifunkčné ihrisko a nové opláštenie telocvične budú mať aj žiaci SOŠ Gemerská v Košiciach,“ 
dodal Trnka. V opravách bude župa pokračovať aj na jeseň. Rekonštruovať sa ešte bude fasáda budovy 
Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a opravenú telocvičňu bude mať aj SOŠ Učňovská 5, Košice-Šaca. 
(sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Ako chceme študentov chrániť pred koronavírusom! 
[27.08.2020; Nový Čas; Regióny; s. 8,9; mf;kz;gal;sk;mb;mim] 

 
 

Slovenské internáty sa onedlho zaplnia našimi i zahraničnými vysokoškolákmi: 
Autor: mf, kz, gal, sk, mb, mim I Foto: kz, aaš, asg, ajs, aj, ars, asb, anc, fab, sk, amd, tuke, uvlf, šrvš 
SLOVENSKO - Príde ich veľa, preto sa treba pripraviť. V septembri sa opäť otvárajú brány nielen základných 

a stredných škôl, ale tiež slovenských univerzít. Začiatok akademického roka znamená príchod množstva 
študentov na internáty. Slovensko pritom zápasí s druhou vlnou koronavírusu a nakazených každým dňom 
pribúda. Aký bude postup pri znovunasťahovaní slovenských i zahraničných študentov, čím sa musia preukázať a 
aké sú kapacity? Majú študenti strach o svoje zdravie? 

PRIJMÚ ICH LEN S TESTOM 
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Univerzity Komenského 
„Technicky aj personálne máme situáciu zabezpečenú,“ povedal riaditeľ vysokoškolských internátov Mlyny 

Univerzity Komenského Peter Petro. Avšak iné je to v prípade študentov prichádzajúcich z rizikových krajín. 
„Bohužiaľ, z technického hľadiska naše internáty nie sú vhodné na karanténne účely, čo sa ukázalo už na jar, keď 
viaceré inštitúcie prejavili záujem o ich využitie. Povinnú izoláciu po príchode na Slovensko im tak zabezpečiť 
nevieme. V prípade študentov prichádzajúcich z rizikových krajín budeme vyžadovať negatívny výsledok testu na 
COVID-19, ktorý môžu podstúpiť najskôr päť dní po príchode na Slovensko,“ dodal. 

DELENIE NA DVE SKUPINY 
Internáty Ekonomickej univerzity 
„Presunuli sme začiatok akademického roka na 5. 10. 2020. Všetky opatrenia ako rúška a dezinfekcia sú 

samozrejmosťou. Čo sa týka zahraničných študentov, rozdelili sme ich na dve skupiny,“ informoval vedúci centra 
komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA univerzity Miroslav Horňák. Jedna skupina sú tí, ktorí pricestujú z 
menej rizikových krajín, druhá skupina z rizikových krajín bude musieť využiť dostupné karanténne centrá. Po ich 
následnom testovaní s predložením negatívneho výsledku im poskytnú ubytovanie na internáte. 

OD NAŠICH PÝTAJÚ ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
Internáty Univerzity Mateja Bela 
Zahraniční študenti musia podľa slov riaditeľa Správy účelových zariadení Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici prejsť karanténou a mať negatívny test. „S tým prídu na internát, aby sa mohli ubytovať. Slovenský 
študent musí mať čestné vyhlásenie, že nebol nikde v zahraničí, v červených zónach. Že je zdravý a nemá žiadne 
zdravotné problémy. Zahraničných turistov by sme mali mať 450 až 500. Zatiaľ to presne nevieme, lebo teraz 
ešte nemôžeme povedať, koľko z nich dostane víza,“ povedal Mrena. 

ŠTUDENTI DOSTANÚ MANUÁL 
Študentské domovy Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 



Riaditeľ študentských domovov Jaroslav Hochmann uviedol, že vzhľadom na ich podmienky nebudú vedieť 
zabezpečiť separáciu domácich a zahraničných študentov. „Všetci študenti dostanú manuál, ako sa majú správať 
a postupovať. V jedálni budú presné pokyny, ako sa bude vydávať strava, aby sme regulovali počet študentov, 
ktorí si ju preberajú,“ informoval. Študenti budú musieť zároveň nosiť rúška v budove i po chodbách, vo svojich 
izbách si ich už budú môcť dať dole. Na otvorenie študentských domovov a zvýšené upratovanie majú pripravené 
aj upratovačky 

VYČLENENÝ PRIESTOR PRE KARANTÉNU 
Študentské domovy Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach 
Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan informoval, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude 

karanténa zahraničných študentov UPJŠ vykonávaná podľa nariadení a usmernení autorít ako ÚVZ, Krízový štáb 
SR a ministerstvo školstva. „Pre karanténne účely boli na príkaz vedenia UPJŠ vyčlenené priestory jedného 
z našich ubytovacích zariadení. Zahraniční študenti, ktorí požiadali o ubytovanie na študentskom domove pod 
správou UPJŠ, strávia v týchto priestoroch 5-dňovú karanténu a následne podstúpia testovanie,“ uviedol hovorca 
s tým, že internáty sú pravidelne dezinfikované. 

Vysokoškoláci: Nákazy sa nebojíme 
Silvia (20) 
Spišská Nová Ves, študuje medzinárodný manažment na UK v Bratislave 

- Korony na internáte sa nebojím o nič menej ako korony v autobuse, vlaku či v obchode. Určite plánujem 
obmedzenie stretávania sa so starými rodičmi po príchode domov, aby som ich nevystavovala riziku. Avšak žiť vo 
večnom strachu sa nedá, takže pri dodržiavaní opatrení proti zabráneniu šíreniu vírusu sa na internát nebojím 
nastúpiť. Myslím si ale, že v škole pri výučbe by mali byť študenti v krúžkoch a nemiešať sa. V internáte by mali 
byť zriadené karanténne centrá. 

Anna (20) 
Žilina, študuje etiku a biológiu na Pedagogickej fakulte v Trnave 
- Nebojím sa korony v internáte, ale, samozrejme, nie je mi to ľahostajné. Podľa mňa by mali určite 

vydezinfikovať všetky izby, taktiež priestory v rámci internátu a školy. Dodržiavanie nosenia rúšok by malo byť 
samozrejmosťou. Pred vstupom vydezinfikovať ruky, zmerať teplotu. Nezvažujem, že by som odišla do podnájmu, 
myslím, že pri dodržiavaní pravidiel by sa nič nemalo stať. Určite by mal byť každý študent zodpovedný. 

Janka (23) 
Bardejov, študuje masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave 
- Obavy z návratu na internát veľmi nemám, pretože viem, že sa tam dodržiavajú prísne hygienické opatrenia. 

Rúško, samozrejme, budem využívať pri pohybe mimo izby, avšak v izbe ho nebudem nosiť, pretože budem 
bývať s kamarátkou. Nad privátom som sa zamýšľala, avšak pre študenta je to veľmi finančne náročná záležitosť. 

Radka (20) 
Košice, študuje všeobecné lekárstvo na UK v Bratislave 
- Vzhľadom na to, že študujem v Bratislave, máme pomerne vysoký počet zahraničných študentov. Isté obavy 

sú preto na mieste, zvlášť v internátoch a na miestach, kde sa združuje veľké množstvo ľudí, teda na 
prednáškach. Zatiaľ sa škola snaží obmedziť podujatia a rôzne školské ceremónie. V internátoch sú povinné 
rúška všade okrem izieb, dúfajme, že to bude stačiť. Zvažujem ísť bývať do podnájmu. Nejde však len o obavy z 
koronavírusu - nie som zo stavu našich internátov nadšená. 

Juliana (21) 
Dolná Poruba, študuje psychológiu na UK v Bratislave 
- Bývame s priateľom v ubytovni spolu s ďalšími niekoľkými študentmi. Nie je nás tam našťastie veľa, sme 

4 na „bunke“ a všetci sa navzájom poznáme. Obavy, samozrejme, mám, ale nad iným ubytovaním zatiaľ 
neuvažujeme, pravidelne dezinfikujeme a dodržiavame všetky pravidlá. Skôr mám obavy, či sa vôbec školský rok 
začne, ako má. 

Michal (22) 
Sečovce, študuje informatiku na Technickej univerzite v Košiciach 
- Nevidím to ako problém, lebo na internáte bývam v izbe, a aj keby som bol pozitívny, môžem tam zostať a 

nemusím sa vrátiť domov, kde by som mohol ohroziť iných. V prvom rade ale treba riešiť hygienu, týka sa to aj 
dezinfekcie rúk pri vstupe. Samozrejme, používanie rúšok vo voľných priestoroch. Podnájom som zvažoval aj 
pred pandémiou, ale ceny sa za posledný polrok tak dvihli, že sa to viac-menej neoplatí. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Prírastok 84 pozitívne testovaných 
[27.08.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 16; JÁN FELIX] 

 
 

V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 4090 testov. Celkovo 
tak evidujeme 3536 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. „Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch 
Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), 

Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), 
Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará Ľubovňa (1),“ spresnilo ministerstvo zdravotníctva. 
Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 mužov. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s 



podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí. Na JIS je sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. 
Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový koronavírus na Slovensku už prekonalo 2192 ľudí. Počet úmrtí v 
súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1252. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Na východe pribudlo 24 nových infikovaných 
[27.08.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; DANIELA MARCINOVÁ] 

 
 

Na Slovensku urobili vyše štyritisíc testov, odhalili 84 ďalších prípadov. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. S vysokými dennými prírastkami nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 sa 

Slovensko pasuje aj naďalej. Za utorok bolo spomedzi 4 090 testov odhalených 84 nových infikovaných. Celkový 
počet nakazených od začiatku pandémie stúpol na 3 536, z toho je aktívnych 1 311 ľudí. Informoval o tom 
Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice 
(8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), 

Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov 
(1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. Na východnom Slovensku 
teda za utorok pribudlo ďalších 24 infikovaných. Počet úmrtí zostávajú na čísle 33. Medzi vyliečenými pacientmi 
je o ďalších 25 ľudí viac, čím sa ich celkový počet od vypuknutia pandémie zvýšil na 2 192. Nemocnice hlásia 42 
hospitalizovaných pozitívnych pacientov, z toho sedem z nich leží na jednotke intenzívnej starostlivosti a na 
pľúcnu ventiláciu sú napojení traja. Kĺzavý medián má hodnotu 80. 

Importy a dohľadané kontakty 
Ako k novým prípadom uviedol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ide zväčša o 

aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov zo známych a už podchytených ohnísk nákazy ochorenia 
Covid-19. „Zaznamenané boli aj importy zo zahraničia. Sporadicky sa vyskytli i prípady bez epidemiologickej 
súvislosti so známymi prípadmi, tam pokračuje epidemiologické vyšetrovanie,” doplnil ÚVZ SR. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach evidoval importy zo zahraničia či kontakty pozitívnych osôb z 
podchytených ohnísk nákazy. V pôsobnosti RÚVZ v Spišskej Novej Vsi ide taktiež o dohľadané kontakty osôb z 

monitorovaného ohniska nákazy. Podobne je to aj v prípade RÚVZ v Michalovciach, kde ide zväčša o úzke 
kontakty už potvrdeného prípadu. V jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. DANIELA 
MARCINOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. PO PRIETRŽI MRAČIEN ZATOPILO EXPOZÍCIU hudobných nástrojov v 

letohrádku Dardanely 
[27.08.2020; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

RÝCHLY ZÁSAH PRACOVNÍKOV POMOHOL VÄČŠINU Z NICH ZACHRÁNIŤ 
Miestnosť so vzácnymi historickými klávesovými nástrojmi po nedávnych búrkach na Spiši zaplavilo. 
MARKUŠOVCE. Nedávna prietrž mračien spojená so silným vetrom spôsobila v historickom letohrádku 

Dardanely, ktorý je súčasťou kaštieľa v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves, vážne problémy. Voda, ktorá 

stekala časťou strechy v rekonštrukcii, zaplavila miestnosť so vzácnymi historickými klávesovými nástrojmi. 
Rýchly zásah pracovníkov múzea aj firmy, ktorá strechu rekonštruuje, pomohol zachrániť väčšinu hudobných 
nástrojov. Voda sa našťastie nedostala do koncertnej sály, kde sa nachádzajú vzácne fresky. 

Veterný vír a silná búrka spôsobili problémy 
Ako uviedla riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré je správcom kaštieľa i letohrádku, napriek 

všetkým opatreniam, ktoré boli urobené počas rekonštrukčných prác na streche, silnému vetru nič neodolalo. 
„Veterný vír zdvihol časť úžľabia na streche medzi časťou strechy, ktorá sa rekonštruuje, a pôvodnou strechou. 
Vzápätí vietor vystriedala silná búrka a voda zaliala bočné krídlo na prvom poschodí letohrádku,“ povedala 
Zuzana Krempaská. Voda zaliala práve miestnosť, kde sa nachádza dvanásť vzácnych historických nástrojov. 
Našťastie, rýchly zásah kolegov múzea a prezieravé opatrenia pracovníkov firmy, ktorá strechu rekonštruuje, 
pomohli minimalizovať škody po búrke. A podarilo sa zachrániť značné hodnoty. „Kolegovia i pracovníci firmy sa 
všetci zmobilizovali a hneď po búrke premiestňovali hudobné nástroje z miestnosti, ktorá bola zatopená. 
Zachraňovali, čo sa dá. Sklenná vata v podkroví bola nasiaknutá vodou. Všetci urobili všetko potrebné, aby tie 
dôsledky havarijnej situácie boli čo najnižšie,“ zdôraznila Krempaská. 

Vzácne nástroje odtláčali do bezpečia 
Jozef Kotleba je údržbárom a záhradníkom v markušovskom kaštieli. Hneď po búrke prišiel do letohrádku a 

pomáhal. „Asi o pol dvanástej pred obedom ma kontaktovali naši lektori a povedali mi o smršti, ktorá sa prehnala. 



Hneď vo vedľajšej miestnosti zistili, že voda steká z otvorenej strechy doslova prúdom. Bolo to rýchle. Všetci 
ihneď odtláčali hudobné nástroje do bezpečia, čo sa im vo väčšej miere podarilo. Keď som prišiel, utierali sme 
dlážku, staré nábytky a podobne. Manipulácia bola dosť obtiažna, keďže niektoré sú väčších rozmerov. Tie 
väčšie sme obalili, aby ich voda ďalej nepoškodzovala. Potom sme ich na ďalší deň premiestnili,“ priblížil okamihy 
záchrany vzácnych hudobných nástrojov údržbár. V týchto dňoch je už vytopená miestnosť odvlhčená a strop 
vysušený. Voda, našťastie, nepoškodila parkety v miestnosti. A že nespôsobila ešte väčšie škody, za to môžu v 
múzeu ďakovať aj pracovníkom firmy, ktorá rekonštrukciu vykonáva. „Igelitmi prikryli viac priestoru v podkroví, 
ako bolo potrebné. Takže voda sčasti stekala po igelitoch a tie ochránili vzácne nástroje aj susednú koncertnú 
sálu, kde sa nachádzajú vzácne fresky. To je dosť podstatné. Ostatné veci sa budú dať podľa vyjadrení firmy aj 
reštaurátorov opraviť,“ doplnila Krempaská. 

Nástroje už prezrel reštaurátor 
Nástroje, ktoré boli vystavené v zatopenej miestnosti, boli otvorené. Voda sa dostala do niektorých z nich. Ako 

Krempaská potvrdila, prišiel sa na ne pozrieť reštaurátor. Zhodnotil, že ich poškodenie nie je až také veľké. 
Vyčistil ich. Bude potrebná aj menšia oprava. Múzejníci nateraz škody nevedia vyčísliť. „Keď sme v polovici júla 
odovzdávali stavbu zhotoviteľovi diela, ten na seba prevzal všetky záväzky, vrátane poistenia stavby. Takže budú 
to dve poistné udalosti na zbierkových predmetoch i na samotnej stavbe ako takej,“ vysvetlila riaditeľka Múzea 
Spiša. 

Rekonštrukcia letohrádku sa začala v lete 
Letohrádok Dardanely je počas rekonštrukcie uzatvorený pre verejnosť. V rámci rekonštrukčných prác 

obnovia strešnú krytinu, osadia hromozvody aj odtokové žľaby, ktoré doteraz chýbali. Na rad príde aj oprava 
statiky krovu i povaly, doplnia sa drevené žalúzie v otvoroch strešných vikierov, ktoré budú z vnútornej strany 
chránené sieťkou. Letohrádok Dardanely patrí k významným kultúrno-historickým pamiatkam Košického 
samosprávneho kraja, jeho správcom je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Pochádza z 18. storočia, 

postavený bol v rokokovom štýle. Od roku 1983 sa v ňom nachádza expozícia klávesových hudobných nástrojov 
zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Letohrádok ročne navštívi približne 
30 000 návštevníkov. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Košičania trénujú ako v NHL. Šťastný už má o kapitánovi jasno 
[27.08.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22476056/kosicania-trenuju-ako-v-nhl-stastny-uz-ma-o-kapitanovi-
jasno.html 

 
 

V príprave ich preveria kvalitní súperi. 
KOŠICE. Hokejisti HC Košice majú za sebou prvé dva týždne prípravy na ľade, ktoré si spestrili aj tréningom 

zručností zameranými na zakončenie, obratnosť a korčuliarsku techniku. 
Tréneri sa nimi inšpirovali na stáži v kanadskom Edmontone, ktorý hráva v NHL. 
Špeciálne zamerané tréningy majú pomôcť zdokonaľovať sa predovšetkým mladým hráčom. 
Oceliari už o týždeň odohrajú svoj prvý prípravný zápas na ľade Zvolena. 
Tešia sa na zápas po dlhej dobe 
Po dlhej pauze zapríčinenej pandémiou koronavírusu sa košickí hokejisti už tešia na návrat do zápasového 

diania. 
„V rámci tréningového procesu máme k dispozícii všetko, čo potrebujeme. Vďačíme za to aj šéfom Crow 

arény, ktorí nám vyšli v ústrety a my sa môžeme sústrediť na prípravu. Máme za sebou pomaly dva týždne na 
ľade a po víkende sa už zameriame na taktické veci. Do Zvolena už chceme cestovať aj po tejto stránke dobre 
pripravení. Samozrejme sa všetci tešíme, že si po dlhej dobe zahráme zápas,“ povedal tréner HC Košice Jan 
Šťastný. 

Prípravu na ľade si oceliari spestrili aj špeciálnymi tréningami zručností, ktorými sa tréneri inšpirovali v zámorí. 
„Mali sme jasnú predstavu o tom, ako chceme pracovať s mladými hráčmi, ktorí ešte nie sú hotoví a sú stále 

na začiatku svojej kariéry. Musíme k nim pristupovať inak ako k tým skúsenejším. Preto sme trikrát do týždňa 
zaradili tréningy zručností, ktoré môžu v zápasoch rozhodovať. Chceme byť čo najviac konkurencieschopní a ja 
pevne verím, že aj toto je jedna z vecí, ktorá nám v tom môže pomôcť,“ uviedol Šťastný. 

Budú hľadať najvhodnejšiu taktiku 
O zložení jednotlivých formácií už má košický kouč jasno, hoci vo Zvolene ešte nebude môcť rátať so 

všetkými hráčmi. 
((piano)) 
„Budú nám chýbať chlapci, ktorých stiahla reprezentačná dvadsiatka – Samuel Nagy, Juraj Eliáš a Dávid 

Mudrák. Navyše je ešte zranený Filip Vrábeľ. Zostavu teda musíme upraviť a prispôsobiť okolnostiam. Do 
prípravy chceme ísť naplno a chceme víťaziť. Dôležitejšie ale bude nájsť najvhodnejšiu taktiku, aby sme v sezóne 
boli úspešní,“ skonštatoval Šťastný. 

V septembri majú Košičania naplánovaných päť prípravných zápasov. 
Z toho tri odohrajú v rámci Kaufland Cupu. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22476056/kosicania-trenuju-ako-v-nhl-stastny-uz-ma-o-kapitanovi-jasno.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22476056/kosicania-trenuju-ako-v-nhl-stastny-uz-ma-o-kapitanovi-jasno.html


„V príprave nás čakajú zápasy s kvalitnými súpermi. Stretneme sa s troma mužstvami, ktoré budú patriť medzi 
favoritov a hrať o najvyššie priečky. Zároveň nás preverí druholigová Spišská Nová Ves, ktorá sa netají 

ambíciami postúpiť do extraligy. Na konci budeme cestovať do Miškovca, ktorý je doma vždy nepríjemným 
súperom. Zápasy nám môžu veľa napovedať o tom, na čom sme.“ 

Verí, že s hráčmi z tryoutu sa dohodnú 
V zápasoch by sa malo vystriedať čo najviac hráčov, ktorí sa budú snažiť presvedčiť trénera o svojich 

schopnostiach. 
„K dispozícii máme troch brankárov, deväť obrancov a pätnásť útočníkov. Chlapcov chceme udržať vo vysokej 

záťaži a dať im príležitosť. Verím, že niektorí z tých mladších sa ukážu v dobrom svetle a vybojujú si svoje miesto 
v zostave,“ povedal Šťastný. 

Hráčov, ktorí uspeli v tryoute budú v klube aj naďalej sledovať. S niektorými už klub podpísal zmluvy. 
„Dohodli sme sa s Riečickým a veľmi dobre sa javia aj mladí obrancovia Novota, Palfy a Jacko. Najviac z nich 

asi Miro Novota. Z útočníkov sme sa dohodli s Džuganom a Havrilom. Verím, že sa dohodneme aj s našimi 
juniormi Samom Nagyom a Patrikom Fričom. Verím, že s nami ostanú aj Kiss a Krasničan. V tréningoch skúšame 
aj ďalších mladých hráčov a postupom času uvidíme, ako to budú zvládať. Musia nás presvedčiť, že si šancu 
zaslúžia.“ 

O tom, kto by mal nosiť kapitánske céčko na drese sa už Šťastný rozhodol. 
„Svoju myšlienku už mám, ale zatiaľ o tom ešte daný hráč nevie, takže musím to s ním prebrať. Máme 

predstavu aj o asistentoch. Som rád, že v tíme máme aj skúsených hráčov, od ktorých sa tí mladší môžu veľa 
naučiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Pribudlo 84 pozitívne testovaných 
[26.08.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; R / Jozef Dúbravský] 

 
 

Jozef Dúbravský, moderátor: „Na Slovensku máme ďalších osemdesiatštyri nových prípadov koronavírusu. 
Laboratóriá včera otestovali viac ako štyritisíc vzoriek. Zvýšil sa aj počet vyliečených pacientov. Najviac nových 
prípadov opäť evidujú v hlavnom meste, konkrétne dvadsaťjeden. Po osem infikovaných pribudlo v okresoch 
Košice, Spišská Nová Ves a Trenčín. Ochorenie COVID-19 odhalili ľuďom aj v Michalovciach, Galante či 

Malackách. Na Slovensku je aktuálne tisíc tristojedenásť aktívnych prípadov. S potvrdeným koronavírusom je v 
nemocniciach štyridsaťdva ľudí. Sedem pacientov leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, traja na umelej 
pľúcnej ventilácii.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Nedeľná búrka narobila škody v Markušovciach 
[26.08.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Lenka Bodová] 

 
 

Lenka Bodová, moderátorka: „Nedeľná búrka, ktorá sa prehnala obcou Markušovce v okrese Spišská Nová 
Ves, narobila škody aj v tamojšom letohrádku Dardanely z osemnásteho storočia. Voda tiekla prúdom cez 

strechu, ktorú práve opravujú. Poškodila vzácne klavíry. Reštaurátor už nástroje rozobral a postupne ich 
vysušuje.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Do obce Markušovce v Spišskonovoveskom okrese prišla veterná 
smršť. Opisuje riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.“ 

Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša: „Veterný vír zdvihol časť úžľabia medeného na streche, čo sa 
robí, za tým prišla strašná búrka, takže vlastne vytopilo nám ľavé bočné krídlo, prvé poschodie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa slov záhradníka v kaštieli v Markušovciach Jozefa Kotlebu voda tiekla 
prúdom zo stropu.“ 

Jozef Kotleba, záhradník kaštieli v Markušovciach: „To boli asi také štyri pustené kohútiky naraz.“ 
Marie Balážová Melníková: „Najviac poškodená vodou je výstavná miestnosť. Tu boli uložené vzácne 

exponáty. Z deviatich historických klavírov prírodný živel poškodil polovicu. Opäť Jozef Kotleba.“ 
Jozef Kotleba: „Klavíry, ktoré sa nám podarilo presunúť, boli všetky otvorené, tým pádom voda stekala priamo 

dovnútra. Keďže prišiel reštaurátor, podarilo sa nám všetky tie nástroje rozobrať a postupne ich vysušujeme.“ 
Marie Balážová Melníková: „Šťastím v nešťastí bolo, že sa voda nedostala do koncertnej sály, kde sú na 

stenách mimoriadne vzácne fresky. Zuzana Krempaská tvrdí, že pracovníci stavebnej firmy, ktorí na letohrádku 
opravujú strechu, totiž priestor v podkroví prikryli igelitom.“ 

Zuzana Krempaská: „Čiže voda stiekla po tých igelitoch a koncertná sála s freskami bola zachránená, čo je 
také naozaj najdôležitejšie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zničené vzácne klavíry budú na budúci týždeň reštaurovať.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

9. Koronavírus na Slovensku 
[26.08.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Simona Simanová] 

 
 

Simona Simanová, moderátorka: „V utorok pribudlo osemdesiatštyri infikovaných koronavírusom. Zdravotníci 
otestovali vyše štyritisíc ľudí. Najviac prípadov, dvadsaťjeden, opäť potvrdili v okrese Bratislava. Zhodne po osem 
infikovaných pribudlo v okresoch Košice, Spišská Nová Ves a Trenčín. Od začiatku pandémie sa na Slovensku 

nakazilo vyše tritisíc päťsto ľudí. Hospitalizovaných je aktuálne sedemdesiat pacientov, na pľúcnej ventilácii sú 
traja.“ 

Marek Krajčí, minister zdravotníctva SR (OĽaNO): „Máme pripravené nové krajiny, ktoré budú červené, ale 
tiež by som o tom rád informoval až vo štvrtok. Ale však my sme avizovali, že zachovali sme status quo aj kvôli 
dovolenkám, ale od prvého deviaty avizujem, že budú krajiny červené, ktoré doteraz boli zelené. A avizujem, že 
nie je dobré si žiadne dovolenky plánovať na september do tých štandardných turistických destinácií, nakoľko je 
situácia najmä v Chorvátsku v súčasnej dobe naozaj veľmi kritická.“ 

Simona Simanová: „Polícia bude prísnejšie kontrolovať dodržiavanie opatrení proti koronavírusu. Zameria sa 
najmä na nosenie rúšok v interiéri. Minister vnútra Roman Mikulec to oznámil po diskusii s ministrom 
zdravotníctva Marekom Krajčím. Podľa Mikulca má na to polícia dostatočné kapacity.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Hygiena komentovala posledné prípady COVID-19, v jednom okrese 

narazila na nové ohnisko 
[26.08.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 12:46; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/hygiena-komentovala-posledne-pripady-covid-19-v-jednom-
okrese-narazila-na-nove-ohnisko/ 

 
 

Potvrdené prípady z utorka sú väčšinou aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov zo známych, 
podchytených ohnísk nákazy ochorenia COVID-19. Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva 
(ÚVZ). 

Hygienici zaznamenali aj importy zo zahraničia. Sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti 
so známymi prípadmi, v týchto prípadoch pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. 

Zvýšený výskyt chorých hlási šesť lokalít 
Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú za utorok regionálne úrady verejného 

zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. 

V rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo 
zahraničia, aj sporadické výskyty bez epidemiologickej súvislosti. V okrese Košice ide zväčša importy zo 
zahraničia. 

Ochorenie COVID-19 potvrdili hygienici aj u kontaktov pozitívnych osôb z podchytených ohnísk nákazy. 
Prípady potvrdené v okrese Michalovce sú najmä úzke kontakty infikovanej osoby. V jednom prípade sa ešte 
uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. 

Nové potvrdené prípady, ktoré zaevidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre, 
pochádzali z dvoch monitorovaných a podchytených ohnísk, išlo o aktívne dohľadané kontakty. V jednom prípade 
stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. 

Nové ohnisko v okrese Trenčín 
Prípady v okrese Trenčín sú aktívne dohľadané kontakty z monitorovaných ohnísk nákazy a importy zo 

zahraničia. RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal aj nové ohnisko ochorenia COVID-19, pričom nariadil 
kontaktom potvrdeného prípadu izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov a 
zabezpečovaní protiepidemických opatrení. 

Všetky novo potvrdené prípady v okrese Spišská Nová Ves sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného 

ohniska nákazy. 
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11. Hygienici o potvrdených prípadoch z utorka: Pribudlo nové ohnisko nákazy 
[26.08.2020; cas.sk; Čas.sk; 12:18; SITA] 

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/hygiena-komentovala-posledne-pripady-covid-19-v-jednom-okrese-narazila-na-nove-ohnisko/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/hygiena-komentovala-posledne-pripady-covid-19-v-jednom-okrese-narazila-na-nove-ohnisko/


 
https://www.cas.sk/clanok/1018524/hygienici-o-potvrdenych-pripadoch-z-utorka-pribudlo-nove-ohnisko-
nakazy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Potvrdené prípady z utorka sú väčšinou aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov zo známych, 

podchytených ohnísk nákazy ochorenia COVID-19. 
Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Hygienici zaznamenali aj importy zo zahraničia. 

Sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, v týchto prípadoch 
pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú za 
utorok regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne 
a Spišskej Novej Vsi. 

V rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo 
zahraničia, aj sporadické výskyty bez epidemiologickej súvislosti. V okrese Košice ide zväčša importy zo 
zahraničia. Ochorenie COVID-19 potvrdili hygienici aj u kontaktov pozitívnych osôb z podchytených ohnísk 
nákazy. Prípady potvrdené v okrese Michalovce sú najmä úzke kontakty infikovanej osoby. V jednom prípade sa 
ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. Nové potvrdené prípady, ktoré zaevidoval Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre, pochádzali z dvoch monitorovaných a podchytených ohnísk, 
išlo o aktívne dohľadané kontakty. V jednom prípade stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. 

Prípady v okrese Trenčín sú aktívne dohľadané kontakty z monitorovaných ohnísk nákazy a importy zo 
zahraničia. RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal aj nové ohnisko ochorenia COVID-19, pričom nariadil 
kontaktom potvrdeného prípadu izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov a 
zabezpečovaní protiepidemických opatrení. Všetky novo potvrdené prípady v okrese Spišská Nová Ves sú 

dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy. 
0 
Foto: 
Koronavírus desí celý svet (ilustračné foto). Zdroj: TASR/AP 
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12. Máme vyše 1200 aktívnych prípadov: Detaily o novo nakazených, tu ich 

pribudlo najviac 
[26.08.2020; cas.sk; Čas.sk; 10:51; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1018465/mame-vyse-1200-aktivnych-pripadov-detaily-o-novo-nakazenych-tu-
ich-pribudlo-najviac/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V utorok (25. 8.) pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 
Laboratóriá vykonali 4090 testov. Celkovo tak v krajine evidujú 3536 pozitívne testovaných na ochorenie 

COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1252. 

"Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1)," spresnilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 
mužov. 

0 
Foto: 
Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 mužov (ilustračné foto). Zdroj: TASR 
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13. 84 prípadov za utorok. Máme tu superšíriteľov zodpovedných za 80% 

infekcií, tvrdí Krajčí 
[26.08.2020; startitup.sk; Koronavírus; 10:11; Ivana Sladkovská] 
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https://www.startitup.sk/84-pripadov-za-utorok-mame-tu-supersiritelov-zodpovednych-za-80-infekcii-tvrdi-
krajci/ 

 
 

V utorok 25. augusta pribudlo na Slovensku 84 nových prípadov koronavírusu 
V utorok 25. augusta pribudlo na Slovensku 84 nových prípadov koronavírusu 
V utorok 25. augusta pribudlo na Slovensku 84 nových prípadov koronavírusu. Laboratóriá vyhodnotili 4 090 

testov. 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí označil situáciu na Slovensku za zlú, ale pod kontrolou. „Máme tu 

superšíriteľov. Je to asi 10 percent nezodpovedných ľudí, ktorí nesú vinu za 80 percent ďalších infekcií. Opatrenia 
musíme nastaviť tak, aby sme týchto superšíriteľov eliminovali,“ povedal Krajčí s tým, že má v pláne osloviť silové 
zložky, aby lepšie donucovali ľudí dodržiavať predpísanú karanténu. 

„Komunitným šírením by som to nenazval. Teraz ale bude problém dohľadať kontakty infikovaných ľudí. 
Prosím všetkých, ak máte akékoľvek príznaky, zostaňte doma. Je to veľmi nefér, chodiť medzi ľudí a ešte bez 
rúška,“ dodal. 

Štát tiež plánuje posilniť testovacie kapacity. „Vytvoríme nové odberné miesta, vysokokapacitné,“ povedal 
minister. 

Celkovo je na Slovensku 3 536 zachytených prípadov. Počet vyliečených sa sa oproti predchádzajúcemu dňu 
zvýšil o 25, je ich 2 192. Počet aktívnych prípadov je 1 311. 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), 

Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská 
Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a 
Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 

Počet hospitalizovaných ľudí je 70, z toho potvrdené ochorenie COVID-19 má 42ľudí. Na JIS je sedem 
pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú traja ľudia. 
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14. Koronavírus: Na Slovensku otestovali vyše 4-tisíc vzoriek, COVID-19 

potvrdili až 84 ľuďom 
[26.08.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 10:06; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-otestovali-vyse-4-tisic-vzoriek-covid-
19-potvrdili-az-84-ludom/ 

 
 

Počet pozitívne testovaných sa v stredu opäť dvihol o niekoľko desiatok prípadov. V utorok laboratóriá 
otestovali 4 090 vzoriek, z ktorých nieslo stopy po koronavíruse 84. Novým typom vírusu sa nakazilo už 3 536 
Slovákov. 

Podľa štatistík covid-19.nczisk.sk bolo na Slovensku doposiaľ urobených takmer 320-tisíc testov na COVID-
19. 

Najviac nakazených uvádza okres Bratislava 
Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR pochádzajú nové prípady z okresov Bratislava (21), Košice (8), 

Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), 

Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov 
(1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará Ľubovňa (1). 

„Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov,“ spresňuje ministerstvo s tým, že počet aktívnych prípadov na Slovensku 
sa aktuálne zvýšil na 1 311. 

Vyliečilo sa 25 osôb 
Počet obetí sa nezvýšil ani v priebehu včerajšieho dňa a ostáva na čísle 33. Pribudlo však 25 vyliečených 

pacientov, ktorých je celkovo 2 192. 
Nemocnice nahlásili 42 hospitalizovaných ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. Siedmi z nich sú na 

jednotke intenzívnej starostlivosti a traja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie. 
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15. 10:00; Za utorok pribudlo na Slovensku 84 nových prípadov… 
[26.08.2020; dennikn.sk; Slovensko Svet; 10:00; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/2016035/ 
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Za utorok pribudlo na Slovensku 84 nových prípadov koronavírusu. Spravilo sa 4 090 testov. Najviac prípadov 
hlásia z okresu Bratislava. 

„Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1),“ spresnilo ministerstvo zdravotníctva. Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 mužov. 
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16. Pribudlo ďalších 84 pozitívne testovaných, najviac prípadov opäť odhalili v 

Bratislave 
[26.08.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 10:00; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2005718 

 
 

Počet aktuálne chorých na COVID-19 stúpol po utorku na 1 311. 
Zdieľať článok 
V utorok pribudlo na Slovensku 84 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 4 090 testov. 

Slovensko tak od začiatku epidémie eviduje celkom 3 536 pozitívnych. 
Vyliečilo sa ďalších 25 osôb. Z ochorenia COVID-19 sa dokopy dostalo už 2 192 ľudí. Počet aktívnych 

prípadov stúpol po utorku na 1 311. 
Ako približuje ministerstvo zdravotníctva, najviac pozitívnych bolo vyšetrených opäť v Bratislave, kde majú 21 

nových prípadov nákazy. Stav v hlavnom meste je vážny, mesto preto včera zmenilo farbu COVID semafora na 
červenú. Viac sa dočítate TU. 

Osem nových pacientov eviduje okres Košice, rovnaký počet okresy Spišská Nová Ves a Trenčín. Po šesť 

prípadov zaznamenali okresy Michalovce, Nitra. 
Päť pacientov pribudlo v okrese Senica, štyria v okrese Galanta a traja v okrese Malacky. Po dva prípady 

evidujú okresy Ilava, Trnava a Žilina a po jednom pozitívnom okresy Banská Bystrica, Komárno, Nové Zámky, 
Partizánske, Pezinok, Púchov, Revúca, Rožňava a Stará Ľubovňa. Medzi 84 novými prípadmi je 45 žien a 39 
mužov. 

Čítajte tiež: Minister Krajčí: Neplánujte si dovolenku v Chorvátsku, meníme zoznam červených krajín 
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z nich 

potvrdené ochorenie má 42 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti ležia siedmi, podporu umelej pľúcnej 
ventilácie potrebujú traja. 

Nik nákaze nepodľahol ani počas včerajšieho dňa, počet obetí zostáva 33. 
Sedemdňový kĺzavý medián je na hodnote 80. 
Vývoj situácie vo svete sledujte v prehľadnej tabuľke TU. 
–> 
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17. Koronavírus: Vyše 4-tisíc testov odhalilo desiatky nových prípadov nákazy 
[26.08.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:30; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/koronavirus-vyse-4-tisic-testov-odhalilo-desiatky-novych-pripadov-nakazy-369502 

 
 

Na Slovensku boli za utorok zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 3 536 
pozitívne testovaných ľudí. 

Počas utorka (25. 8.) bolo zistených 84 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje 
Slovensko už 3 536 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na 
svojom webe. 

Počas včerajšieho dňa bolo otestovaných 4 090 ľudí. 
Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 

Pribudli ďalší 25 vyliečení pacienti, celkovo je teda v našej krajine z ochorenia vyliečených 2 192 ľudí. 

http://www.tvnoviny.sk/a/2005718
https://www.dnes24.sk/koronavirus-vyse-4-tisic-testov-odhalilo-desiatky-novych-pripadov-nakazy-369502


Našťastie, nepribudlo žiadne úmrtie v súvislosti s ochorením COVID-19. Celkový počet úmrtí je 33. 
„V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z nich potvrdené 
ochorenie má 42 pacientov. Na JIS je sedem ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú traja pacienti,“ 
informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že počet aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 
1 311. 

Ilustračný obrázok 
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18. Koronavírus: Pribudlo ďalších 84 pozitívne testovaných, najviac prípadov 

opäť odhalili v Bratislave 
[26.08.2020; 24hod.sk; Z domova; 09:02; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/koronavirus-pribudlo-dalsich-84-pozitivne-testovanych-najviac-pripadov-opat-
odhalili-v-bratislave-cl741616.html 

 
 

Počet aktuálne chorých na COVID-19 stúpol po utorku na 1 311. 
V utorok pribudlo na Slovensku 84 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 4 090 testov. 

Slovensko tak od začiatku epidémie eviduje celkom 3 536 pozitívnych.Vyliečilo sa ďalších 25 osôb. Z ochorenia 
COVID-19 sa dokopy dostalo už 2 192 ľudí. Počet aktívnych prípadov stúpol po utorku na 1 311.Ako približuje 
ministerstvo zdravotníctva, najviac pozitívnych bolo vyšetrených opäť v Bratislave, kde majú 21 nových prípadov 
nákazy. Stav v hlavnom meste je vážny, mesto preto včera zmenilo farbu COVID semafora na červenú.Osem 
nových pacientov eviduje okres Košice, rovnaký počet okresy Spišská Nová Ves a Trenčín. Po šesť prípadov 

zaznamenali okresy Michalovce, Nitra.Päť pacientov pribudlo v okrese Senica, štyria v okrese Galanta a traja v 
okrese Malacky. Po dva prípady evidujú okresy Ilava, Trnava a Žilina a po jednom pozitívnom okresy Banská 
Bystrica, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Púchov, Revúca, Rožňava a Stará Ľubovňa. Medzi 84 
novými prípadmi je 45 žien a 39 mužov.V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň 
hospitalizovaných 70 ľudí, z nich potvrdené ochorenie má 42 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti 
ležia siedmi, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú traja.Nik nákaze nepodľahol ani počas včerajšieho dňa, 
počet obetí zostáva 33.Sedemdňový kĺzavý medián je na hodnote 80. 
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19. V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 
[26.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/v-utorok-pribudlo-84-pozitivne-testovan/489106-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Laboratóriá vykonali 4090 testov. 
,aktualizované 
Bratislava 26. augusta (TASR) - V utorok (25. 8.) pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 

Laboratóriá vykonali 4090 testov. Celkovo tak v krajine evidujú 3536 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-
19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
"Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1)," spresnilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 
mužov. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí. Na JIS je 
sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový 
koronavírus na Slovensku už prekonalo 2192 ľudí. Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. 
Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1252. Potvrdené prípady ochorenia COVID-19 za utorok (25. 8.) sú 
zväčša aktívne dohľadané kontakty z podchytených ohnísk nákazy. Zaznamenané boli aj importy zo zahraničia. 
Sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, pri nich pokračuje 
epidemiologické vyšetrovanie. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na sociálnej sieti. ÚVZ 
uviedol, že početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú regionálne úrady verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. “V 

rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo zahraničia aj 
sporadické výskyty bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami,” uvádza ÚVZ. RÚVZ v 

https://www.24hod.sk/koronavirus-pribudlo-dalsich-84-pozitivne-testovanych-najviac-pripadov-opat-odhalili-v-bratislave-cl741616.html
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Košiciach zaevidoval zväčša importy zo zahraničia. Nový koronavírus bol potvrdený aj u kontaktov z 
podchytených ohnísk. “V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Michalovciach ide zväčša o úzke kontakty už 
potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. V jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie,” 
tvrdí ÚVZ. Pokračuje s tým, že RÚVZ so sídlom v Nitre zaznamenal nové potvrdené prípady, ktoré pochádzali z 
dvoch podchytených ohnísk. V jednom prípade podľa ÚVZ pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. O aktívne 
dohľadané kontakty a importy zo zahraničia ide aj v prípade RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Zaznamenal aj nové 
ohnisko nákazy. Kontaktom potvrdeného prípadu nariadil RÚVZ izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej 
pokračuje v dohľadávaní kontaktov. "Všetky novo potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti 
RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy," píše 

ÚVZ. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Pokus o samovraždu, zaseknutá noha aj rozbité okno na rušni neďaleko 
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Pracovníci železníc majú za sebou rušný týždeň. 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú v 34. týždni jednu smrteľnú zrážku vlaku s osobou a jeden 

pokus o samovraždu. V tlačovej správe to uviedol Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR. 
Prístup k najnovším videám 
V pondelok 17. augusta spozoroval rušňovodič vlaku v úseku Slanec – Výh. Slivník na trati dvoch mužov s 

bicyklom prechádzať cez traťové koľaje. Osoby pred vlakom uskočili, došlo len k zrážke s bicyklom. 
V utorok 18. augusta prešiel osobný vlak v úseku Breznička – Lučenec cez konáre stromu zasahujúceho do 

prierezu koľaje, následkom čoho došlo k rozbitiu okna rušňa. 
Toho istého dňa prešiel osobný vlak v úseku Zvolen os. st. – Dobrá Niva cez konáre stromov nachádzajúce sa 

v priechodnom priereze koľaje po silných dažďoch, následkom čoho došlo k rozbitiu spätného zrkadla na rušni. 
V sobotu 22. augusta bola v Kostoľanoch nad Hornádom pri odchode osobného vlaku použitá záchranná 

brzda neznámym cestujúcim pre cestujúceho, ktorému bola po odchode osobného vlaku údajne v ŽST Kysak 
privretá noha dverami vozňa. 

„Cestujúci údajne cestoval s privretou nohou dverami vozňa zo ŽST Kysak do Kostolian nad Hornádom. 
Cestujúci odmietol lekárske ošetrenie a privolanie RZP Košice, ktoré mu poskytol výpravca v ŽST Kostoľany nad 
Hornádom. Totožnosť postihnutého cestujúceho je neznáma. Bol zjavne pod vplyvom alkoholu a mal cestovný 
lístok do Spišskej Novej Vsi," priblížil Dymo. 

ŽSR vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. 
Prihlásiť sa na odber videí 
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21. Košický kraj využil leto na opravy stredných škôl za 4,7 milióna eur 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jakub Kotian 
Novú fasádu budú mať aj Gymnázium Alejová v Košiciach, Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi, 

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, SOŠ technická v Rožňave a Gymnázium Sobrance. 
Košice 26. augusta (TASR) - Letné prázdniny využil Košický samosprávny kraj (KSK) na opravy stredných 

škôl a školských zariadení. “Posledné týždne sa snažíme pripraviť priestory škôl tak, aby sa žiaci mohli v 
septembri vrátiť do vynovených učební. Celkovo sme na práce prebiehajúce počas leta vyčlenili približne 
4.700.000 eur,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Aktuálne sa na krajských školách realizujú opravy fasád, 
sociálnych zariadení, odborných učební, výmeny okien či rekonštrukcie telocviční. Odborné učebne renovujú 
napríklad na košickom Gymnáziu Šrobárova, Strednej odbornej škole (SOŠ) Gemerská, SOŠ Ostrovského či na 
Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi, informoval Úrad KSK. Jednou z najväčších rekonštrukcií počas leta je 

oprava budovy SOŠ Jozefa Szakkayho na Grešákovej ulici v Košiciach za 470.000 eur. “Budova školy bola 
postavená v 30. rokoch minulého storočia, okná na prvých dvoch poschodiach boli ešte pôvodné, takže v 
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súčasnosti sa už rozpadávali a boli energeticky neefektívne. Po prázdninách bude na žiakov čakať aj nová fasáda 
školy, takže sa veľmi tešíme, že sme sa po rokoch dočkali takejto väčšej rekonštrukcie,” konštatovala riaditeľka 
školy Eva Matejová. Novú fasádu budú mať aj Gymnázium Alejová v Košiciach, Hotelová akadémia v Spišskej 
Novej Vsi, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, SOŠ technická v Rožňave a Gymnázium Sobrance. Na 
SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi vymenia okná a dvere, Gymnázium v Krompachoch bude mať nové 

oplotenie, podlahy vymenia na SOŠ automobilovej v Košiciach. Rekonštrukcia sa týka aj elokovaného pracoviska 
košickej SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Rozhanovciach, elektroinštaláciu a podlahy opravia na 
prízemí budovy Gymnázia Javorová v Spišskej Novej Vsi. Obnova zahŕňa aj školské športoviská. “Do konca 

septembra plánujeme opraviť telocvičňu na SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach, na Strednej zdravotníckej 
škole v Michalovciach prešlo opravou multifunkčné ihrisko a nové opláštenie telocvične bude mať SOŠ Gemerská 
v Košiciach. Verím, že aj takýmito krokmi sa nám podarí rozhýbať našu mládež a zvyšovať kvalitu podmienok 
športovania v kraji,” uviedol Trnka. V opravách bude kraj pokračovať aj na jeseň. Rekonštruovať sa bude fasáda 
budovy Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a telocvičňa SOŠ Učňovská v Košiciach-Šaci. V školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK došlo v minulom školskom roku pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu k 
prerušeniu vyučovania 9. marca. 
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22. Na východnom Slovensku pribudlo 24 infikovaných 
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Celkovo sa počet nakazených zvýšil o 84 nových prípadov. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. S vysokými dennými prírastkami nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 sa 

Slovensko pasuje aj naďalej. 
Za posledný utorok bolo spomedzi 4 090 testov odhalených 84 nových infikovaných. 
Celkový počet nakazených od začiatku pandémie stúpol na 3 536, z toho je aktívnych 1 311 ľudí. 
Informoval o tom Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 
Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1). 

Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 
Na východnom Slovensku za utorok pribudlo ďalších 24 infikovaných. 
Úmrtia zostávajú na čísle 33. 
Medzi vyliečenými pacientmi je o ďalších 25 ľudí viac, čím sa ich celkový počet od vypuknutia pandémie zvýšil 

na 2 192. 
Nemocnice hlásia 42 hospitalizovaných pozitívnych pacientov, z toho sedem z nich leží na jednotke 

intenzívnej starostlivosti a na pľúcnu ventiláciu sú napojení traja ľudia. 
Kĺzavý medián má hodnotu 80. 
Importy a dohľadané kontakty 
Ako uviedol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), spomedzi nových prípadov ide 

zväčša o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov zo známych, podchytených ohnísk nákazy ochorenia 
Covid-19. 

“Zaznamenané boli aj importy zo zahraničia, sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so 
známymi prípadmi, v týchto prípadoch pokračuje epidemiologické vyšetrovanie,” doplnil ÚVZ SR. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach evidoval importy zo zahraničia či kontakty 
pozitívnych osôb z podchytených ohnísk nákazy. 

V pôsobnosti RÚVZ v Spišskej Novej Vsi ide taktiež o dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska 

nákazy. 
Podobne je to aj v prípade RÚVZ v Michalovciach, kde ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu. V 

jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. 
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23. V stredu pribudlo 84 pacientov s COVID-19, z nich dvaja sú z 

Banskobystrického kraja 
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Najviac prípadov má okres Bratislava. 
Rezort zdravotníctva (MZ SR) informuje o nových 84 pozitívnych prípadoch COVID-19, ktoré v našej krajine 

pribudli v utorok 25. 8. s tým, že 25 pacientov sa z tohto ochorenia vyliečilo. 
V spomínaný deň sa na Slovensku urobilo 4090 testov. 
"Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), 

Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská 
Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a 
Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov," informuje MZ SR prostredníctvom sociálnej siete. 

V nemocniciach je aktuálne s ochorením COVID 19 alebo podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z 
ktorých u 42 pacientov nákazu potvrdili. 

Na JIS leží 7 ľudí, traja sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. 
Od vypuknutia pandémie bolo na Slovensku 3536 ľudí s pozitívnym testom na COVID-19. Aktuálne je 

aktívnych 1311 prípadov. Testovaných bolo dovedna 319 944 osôb. Tridsaťtri pacientov tomuto ochoreniu 
podľahlo. 
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V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 
Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o 

novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný 
záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného 

BRATISLAVA. Potvrdené prípady ochorenia COVID-19 za utorok (25. 8.) sú zväčša aktívne dohľadané 
kontakty z podchytených ohnísk nákazy. Zaznamenané boli aj importy zo zahraničia. 

Sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, pri nich pokračuje 
epidemiologické vyšetrovanie. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na sociálnej sieti. 

Najviac nakazených v Bratislave 
ÚVZ uviedol, že početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú regionálne úrady verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. 

“V rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo 
zahraničia aj sporadické výskyty bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami,” uvádza 
ÚVZ. 

RÚVZ v Košiciach zaevidoval zväčša importy zo zahraničia. Nový koronavírus bol potvrdený aj u kontaktov z 
podchytených ohnísk. 

“V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Michalovciach ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu 
ochorenia COVID-19. V jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie,” tvrdí ÚVZ. 

Podchytené ohniská 
Pokračuje s tým, že RÚVZ so sídlom v Nitre zaznamenal nové potvrdené prípady, ktoré pochádzali z dvoch 

podchytených ohnísk. V jednom prípade podľa ÚVZ pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. 
O aktívne dohľadané kontakty a importy zo zahraničia ide aj v prípade RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 

Zaznamenal aj nové ohnisko nákazy. Kontaktom potvrdeného prípadu nariadil RÚVZ izoláciu, zabezpečil 
testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov. 

"Všetky novo potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy," píše ÚVZ. 

V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 4090 testov. 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Laboratóriá vykonali 4090 testov. 
,aktualizované 
Bratislava 26. augusta (TASR) - V utorok (25. 8.) pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 

Laboratóriá vykonali 4090 testov. Celkovo tak v krajine evidujú 3536 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-
19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
"Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1)," spresnilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 
mužov. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí. Na JIS je 
sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový 
koronavírus na Slovensku už prekonalo 2192 ľudí. Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. 
Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1252. 
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BRATISLAVA - V utorok pribudlo na Slovensku 84 nových prípadov koronavírusu. V laboratóriách vykonali 
niečo vyše štyritisíc testov. Zvýšil sa počet vyliečených, ale aj hospitalizovaných. Informoval o tom portál 
korona.gov.sk. 

Na Slovensku včera pribudlo 84 nových prípadov. V laboratóriách vykonali 4 090 testov, celkovo bolo na 
Slovensku vykonaných už 319 944 testov. Spolu bolo od začiatku pandémie už 3 536 pozitívne testovaných ľudí. 
Hodnota kĺzavého mediánu ostáva na číslo 80. Počet aktívnych prípadov je 1 311. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Bratislava ostáva epicentrom nákazy 
Najviac prípadov bolo opäť zaznamenaných v Bratislavskom kraji, a to v okrese Bratislava, kde testy odhalili 

až 21 nových prípadov. Ďalší pozitívne testovaní boli v okresoch Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Galanta (4), Senec (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2). Po jednom prípade 
testy odhalili v okresoch Banská Bystrica, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Púchov, Revúca, 
Rožňava, Senica a Stará Ľubovňa. Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Pribudli hospitalizovaní aj vyliečení 
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z nich 

potvrdené ochorenie má 42 pacientov. Na JIS je sedem ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú traja 
pacienti. Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový koronavírus na Slovensku prekonalo 2 192 ľudí. Počet 
potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
zClickTracker().register({ sel: “[id=’poll-vote-43887-244519’],[id=’poll-vote-43887-244523’]”, img: [ 

“https://pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_iu=/60012913/DFPAudiencePixel;ord=1;dc_seg=1008207266?”, 
“//dmp.adform.net/dmp/profile/?pid=11091&sg=obchod%2025” ] }).run(); 
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27. V Trenčianskom kraji našli nové ohnisko nákazy, najviac prípadov pribudlo 

v Bratislave 
[26.08.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

https://www.teraz.sk/slovensko/v-utorok-pribudlo-84-pozitivne-testovan/489106-clanok.html
https://www.topky.sk/cl/10/1955721/KORONAVIRUS-Pribudlo-84-novych-pripadov--Bratislava-ostava-epicentrom-nakazy
https://www.topky.sk/cl/10/1955721/KORONAVIRUS-Pribudlo-84-novych-pripadov--Bratislava-ostava-epicentrom-nakazy


 
https://www.info.sk/sprava/175768/v-trencianskom-kraji-nasli-nove-ohnisko-nakazy-najviac-pripadov-
pribudlo-v-bratislave/ 

 
 

V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 4090 testov. Najviac 
prípadov zaznamenali Bratislava a Košice. 

Potvrdené prípady ochorenia COVID-19 za utorok (25. 8.) sú zväčša aktívne dohľadané kontakty z 
podchytených ohnísk nákazy. Zaznamenané boli aj importy zo zahraničia. Sporadicky sa vyskytli prípady bez 
epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, pri nich pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. Úrad 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na sociálnej sieti. 

ÚVZ uviedol, že početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú regionálne úrady verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. 

„V rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo 
zahraničia aj sporadické výskyty bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami,“ uvádza 
ÚVZ. 

RÚVZ v Košiciach zaevidoval zväčša importy zo zahraničia. Nový koronavírus bol potvrdený aj u kontaktov z 
podchytených ohnísk. 

„V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Michalovciach ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu 
ochorenia COVID-19. V jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie,“ tvrdí ÚVZ. 

Pokračuje s tým, že RÚVZ so sídlom v Nitre zaznamenal nové potvrdené prípady, ktoré pochádzali z dvoch 
podchytených ohnísk. V jednom prípade podľa ÚVZ pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. 

O aktívne dohľadané kontakty a importy zo zahraničia ide aj v prípade RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 
Zaznamenal aj nové ohnisko nákazy. Kontaktom potvrdeného prípadu nariadil RÚVZ izoláciu, zabezpečil 
testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov. 

„Všetky novo potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy,“ píše ÚVZ. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Koronavírus na Slovensku. V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných 
[26.08.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/koronavirus-na-slovensku-v-utorok-pribudlo-84-pozitivne-testovanych/ 

 
 

ilustračná foto: pexels 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
AKTUALIZOVANÉ 
V utorok (25. 8.) pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 4 090 testov. 

Celkovo tak v krajine evidujú 3 536 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 
Ako informuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na sociálnej sieti, pozitívne testovaní boli 

vyšetrení v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), 

Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Komárno (1), Nové 
Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 
45 žien a 39 mužov. 

Sedem ľudí leží na JIS 
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z nich 

potvrdené ochorenie má 41 pacientov. Na JIS je sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. 
Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový koronavírus na Slovensku už prekonalo 2 192 ľudí. Počet 

úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1 252. 
COVID-19: Máme 84 nových pozitívnych prípadov, ďalších 25 ľudí sa vyliečilo Na Slovensku v utorok pribudlo 

84 nových… 
Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Streda 26. augusta 2020 
* 
Ján Mikas: September bude špecifický, napovie nám o ďalšom vývoji pandémie 
* 
Richard Sulík: Bolo by veľkou chybou znovu zavrieť obchody a reštaurácie 

https://www.info.sk/sprava/175768/v-trencianskom-kraji-nasli-nove-ohnisko-nakazy-najviac-pripadov-pribudlo-v-bratislave/
https://www.info.sk/sprava/175768/v-trencianskom-kraji-nasli-nove-ohnisko-nakazy-najviac-pripadov-pribudlo-v-bratislave/
https://kosicednes.sk/udalosti/koronavirus-na-slovensku-v-utorok-pribudlo-84-pozitivne-testovanych/


(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
reklamná správa 
Jedinečný gastronomický zážitok! 
Skvelá ázijská kuchyňa. Jedlá z tých najkvalitnejších surovín nájdete v Koshi Sushi 
Zistite viac 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(utorok +84) 
[26.08.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za utorok pribudlo na Slovensku ďalších 84 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 
(dva v Banskobystrickom kraji – okresy Banská Bystrica a Revúca). Laboratóriá v tento deň vyšetrili až 4 090 
odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 3 536 pozitívne testovaných na koronavírus a 33 
úmrtí, pričom sa celkom testovalo 319 994 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

25. augusta 2020 (84 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 217). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 29 (900), Košický kraj 23 (449), Nitriansky 
kraj 8 (215), Prešovský kraj 1 (420), Trenčiansky kraj 12 (548), Trnavský kraj 7 (313) a Žilinský kraj 2 (406). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), 

Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská 
Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a 
Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 192 ľudí. 
Hospitalizovaných je 70 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 311. 
24. augusta 2020 (28 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka 

(doteraz celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (871), Košický kraj 6 (426), 
Nitriansky kraj 1 (207), Prešovský kraj 5 (419), Trenčiansky kraj 4 (536), Trnavský kraj 1 (306) a Žilinský kraj 5 
(404). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch Bratislava (4), Michalovce (3), Košice (3), Žilina (3), 
Sabinov (2), Trenčín (2), Prievidza (1), Prešov (1), Pezinok (1), Topoľčany (1), Humenné (1), Nové Mesto nad 
Váhom (1), Dolný Kubín (1), Námestovo (1), Malacky (1), Snina (1) a Galanta (1). Je medzi nimi 13 žien a 15 
mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 86 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 167 ľudí. 
Hospitalizovaných je 65 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 252. 
23. augusta 2020 (68 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 13 (865), Košický kraj 13 (420), Nitriansky 
kraj 2 (206), Prešovský kraj 3 (414), Trenčiansky kraj 6 (532), Trnavský kraj 3 (305) a Žilinský kraj 0 (399). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch Bratislava (41), Michalovce (6), Senec (3), Nové 
mesto nad Váhom (3), Prešov (2), Piešťany (2), Hlohovec (2), Košice (2), Trnava (1), Trenčín (1), Komárno (1), 
Dunajská Streda (1), Bardejov (1), Považská Bystrica (1) a Malacky (1). Je medzi nimi 28 žien a 40 mužov vo 
veku od 3 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 153 ľudí. 
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 40 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 238. 
22. augusta 2020 (40 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 45 (910), Košický kraj 8 (428), Nitriansky 
kraj 1 (207), Prešovský kraj 3 (417), Trenčiansky kraj 5 (537), Trnavský kraj 6 (311) a Žilinský kraj 0 (399). 

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


Na Slovensku v sobotu medzi pozitívne testovanými bolo 28 mužov a 12 žien vo veku od 1 do 59 rokov v 
okresoch Bratislava (12), Michalovce (11), Trenčín (4), Piešťany (2), Nitra (2), Humenné (1), Košice (1), Malacky 
(1), Myjava (1), Považská Bystrica (1), Prešov (1), Trebišov (1), Trnava (1) a Vranov nad Topľou (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 1, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 148 ľudí. 
Hospitalizovaných je 61 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 175. 
21. augusta 2020 (91 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 46 (852), Košický kraj 10 (407), Nitriansky kraj 0 
(204), Prešovský kraj 11 (411), Trenčiansky kraj 6 (526), Trnavský kraj 4 (302) a Žilinský kraj 10 (399). 

Pozitívne testovaných bolo 49 mužov a 42 žien vo veku od 8 do 78 rokov v okresoch Bratislava (40), Žilina 
(8), Košice (6), Senec (3), Pezinok (3), Michalovce (3), Vranov nad Topľou (2), Trnava (2), Trenčín (2), Stará 
Ľubovňa (2), Prešov (2), Poprad (2), Bardejov (2), Galanta (2), Bánovce nad Bebravou (1), Banská Bystrica (1), 
Ilava (1), Levoča (1), Liptovský Mikuláš (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Púchov (1), Revúca (1), Rimavská 
Sobota (1), Trebišov (1), Tvrdošín (1) a Žiar nad Hronom (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 102, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 147 ľudí. 
Hospitalizovaných je 62 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 136. 
20. augusta 2020 (123 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

211). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 41 (806), Košický kraj 10 (397), Nitriansky kraj 7 
(204), Prešovský kraj 8 (400), Trenčiansky kraj 20 (520), Trnavský kraj 23 (298) a Žilinský kraj 13 (389). 

Pozitívne testy malo 76 mužov a 47 žien vo veku od 3 do 86 rokov v okresoch: Bratislava (34), Trnava (17), 
Trenčín (13), Žilina (8), Spišská Nová Ves (6), Senec (5), Prešov (5), Dunajská Streda (4), Čadca (3), Prievidza 

(3), Vranov nad Topľou (3), Nové Zámky (3), Galanta (2), Nitra (2), Michalovce (2), Ilava (2), Kysucké Nové Mesto 
(1), Bánovce nad Bebravou (1), Púchov (1), Košice (1), Komárno (1), Pezinok (1), Banská Bystrica (1), Malacky 
(1), Šaľa (1), Trebišov (1) a Námestovo (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 31, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 045 ľudí. 
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 44 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 54. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 147. 
„Epidemiologická situácia, ktorú na dennej báze sledujeme a vyhodnocujeme, je pod kontrolou. Nárast počtu 

potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 je výsledok aktívneho a dôsledného dohľadávania kontaktov v 
lokalizovaných ohniskách nákazy a ich nárazového testovania na ochorenie COVID-19 v ostatných dňoch. Vyšší 
výskyt ochorenia COVID-19 sme preto očakávali,“ 

informoval Úrad verejného zdravotníctva. 
19. augusta 2020 (80 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

210). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (765), Košický kraj 3 (387), Nitriansky kraj 1 
(197), Prešovský kraj 8 (392), Trenčiansky kraj 17 (500), Trnavský kraj 13 (275) a Žilinský kraj 7 (376). 

Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 28 mužov a 52 žien vo veku od 3 do 94 rokov v okresoch: Bratislava (24), 
Dunajská Streda (12), Ilava (5), Žilina (5), Trenčín (4), Prešov (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica 
(2), Prievidza (2), Sabinov (2), Košice (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Michalovce (1), Nové Mesto nad 
Váhom (1), Zvolen (1), Myjava (1), Zlaté Moravce (1), Senec (1), Ružomberok (1), Púchov (1), Dolný Kubín (1), 
Lučenec (1) a Piešťany (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 17, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 014 ľudí. 
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 44 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 54. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 
055. 

18. augusta 2020 (100 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 206). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 47 (738), Košický kraj 7 (384), Nitriansky 
kraj 2 (196), Prešovský kraj 6 (384), Trenčiansky kraj 9 (483), Trnavský kraj 20 (262) a Žilinský kraj 9 (369). 

Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 52 mužov a 48 žien vo veku od 5 do 98 rokov v okresoch Senec (23), 
Bratislava (21), Dunajská Streda (11), Žilina (6), Trenčín (6), Prešov (5), Galanta (5), Trnava (3), Michalovce (3), 
Nitra (2), Košice (2), Pezinok (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Prievidza (1), Bytča (1), Sobrance (1), Trebišov (1), 
Malacky (1) Čadca (1), Bánovce nad Bebravou (1), Medzilaborce (1), Skalica (1) a Tvrdošín (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o dvoch na číslo 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 17, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 997 ľudí. 
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 42 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 992. 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí vysvetlil, prečo v strede týždňa bývajú počty infikovaných koronavírusom 

najvyššie. Počas víkendu totiž laboratóriá testujú menej, v pondelok a utorok sa potom zhromažďujú kontakty 



pozitívnych prípadov, preto sa v ďalšie dni ukážu nové prípady medzi blízkymi kontaktmi už pozitívnych ľudí.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 (691), 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. 
Na Slovensku pribudli v utorok dve úmrtia pacientov s ochorením COVID-19. Pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu 

formu tohto ochorenia u 80-ročnej pacientky z Košíc, ktorá bola hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici L. 
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. Obidve úmrtia sa zavedú do štatistík za 18. 
august 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. 
13. augusta 2020 (62 nových prípadov) 
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) 
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Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov čaká na 
výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii. 

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen 5 Martin  



a 3 
Žen

a 
5

5 
Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 



Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    



Žena 6
7 

  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    



Muž 6
0 

  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku    



Poprad 
Z 213 vyliečených bolo 52 hospitalizovaných v nemocniciach a 161 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o 

vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva. 
Žiaľ, pribudli aj dve úmrtia pacientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. Nemocnica Poprad v piatok 

nahlásila úmrtie u klientky Centra sociálnych služieb v Batizovciach, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. 
V nemocnici na oddelení so špeciálnym režimom pre podozrivých z ochorenia Covid-19 bola hospitalizovaná štyri 
dni. 

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 



Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo



vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 



Prievi
dza 

64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 



Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

15. apríla 2020 (114 nových prípadov) 



Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-
19, 92 pacientov má podozrenie na toto ochorenie. Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii. 

Ministerstvu zdravotníctva nahlásili nemocnice dve nové úmrtia na COVID-19. Prvou obeťou bola onkologická 
pacientka, ktorá zomrela vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimanna v Prešove. Bola pozitívne testovaná na 
koronavírus a hospitalizovaná bola na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny s obojstranným zápalom 
pľúc. 

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 



Trn
ava 

Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 



Pezi
nok 

DS
S 

Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS



S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest



ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 264, nasledujú Košický kraj – 106, 
Prešovský kraj – 101, Žilinský kraj – 95,Trenčiansky kraj – 92, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 61 a 



Nitriansky kraj s 50 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 425 mužov a 410 
žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 246 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 221, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 171 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 152 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 42 (u 3 osôb nie je uvedený vek). 

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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 



Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl V Názov okresu 



avie ek 
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 Komárno v karanténe Gabčíkovo 



5 
Muž 2

9 
Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
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 Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 



6 
Muž 3

9 
B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  



Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
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 Banská v karant. stanici APZ 



4 Bystrica BA 
Žen

a 
2

2 
Levoča v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

2 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

1 
Zvolen v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

8 
Turčianske 

Teplice 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
4

2 
Prešov v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

3 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

2 
Pezinok v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Bánovce nad 

Bebr. 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
3

0 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

0 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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

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

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



4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3 Prešov 



3 
Muž 3

3 
Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 



Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

1. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27, Banská Bystrica 
- muž, 74, Bardejov 
- žena, 72, Bardejov 
- muž, 62, Bardejov 
- muž, 21, Bratislava 
- žena, 47, Bratislava 
- muž, 18, Bratislava 
- žena, 26, Brezno 
- žena, 23, Brezno 
- žena, 22, Brezno 
- muž, 70, Ilava 
- žena, 38, Košice 
- žena, 57, Košice 
- muž, 68, Košice 
- žena, 48, Malacky 
- muž, 46, Martin 
- žena, 65, Poprad 
- žena, 29, Poprad 
- muž, 31, Prievidza 
- žena, 30,Prievidza 
- žena, 24, Sabinov 
- žena, 42, Senec 
- žena, 26, Tvrdošín 
- muž, 30, Žiar nad Hronom 
- muž, 67, Žilina 
- muž, 20, Žilina 
Počet nových prípadov choroby COVID-19 spôsobenej koronavírusom v ČR stúpol na 3 604. Ochoreniu 

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 



Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 



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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

29. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž (19), okres Malacky 
- Muž (24), okres Bratislava 
- Muž (26), okres Prievidza 
- Muž (26), okres Vranov nad Topľou 
- Muž (28), okres Trenčín 
- Muž (28), okres Vranov nad Topľou 
- Žena (33), okres Banská Bystrica 
- Žena (34), okres Bratislava 
- Muž (36), okres Senica 
- Žena (40), okres Bratislava 



- Muž (41), okres Bratislava 
- Muž (45), okres Ilava 
- Žena (47) Nové Zámky 
- Žena (49), okres Bratislava 
- Žena (53), okres Banská Bystrica 
- Žena (53), okres Trenčín 
- Muž (55) Trenčín 
- Muž (57), okres Bratislava 
- Muž (57), okres Nové Zámky 
- Muž (61), okres Trenčín 
- Žena (63), okres Topoľčany 
- Muž (73), okres Bratislava 
Pre porovnanie v susednom Česku je aktuálne potvrdených 2 837 prípadov koronavírusu. V nedeľu sa ich 

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

28. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Košice 
- Muž, okres Galanta 
- Muž, okres Zlaté Moravce 
- Muž, okres Žilina 
- Žena, okres Senica 
- Žena, okres Humenné 
- Muž, okres Bardejov 
- Žena, okres Bratislava 
- Žena, okres Dunajská Streda 
- Muž, okres Partizánske 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Partizánske 
- Žena, okres Rimavská Sobota 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Partizánske 
Kým na Slovensku napriek zvýšenému počtu testovaných ľudí zatiaľ dramaticky nestúpa počet nakazených 

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

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

27. marca 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 
- žena, Okres Ružomberok, 
- Žena, Okres Ružomberok 
- Muž, Okres Rimavská Sobota 
- Žena, Okres Bratislava 
- Muž 
- Muž, Okres Martin 
- Žena, Okres Pezinok 
- Žena, UN Martin 
- Žena, Okres Zlaté Moravce 
- Žena 
- Muž, Okres Bratislava, 
- žena, Okres Prievidza 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 
- žena, Okres Myjava, 
- muž, Okres Čadca, 
- Žena, Okres Kežmarok, 
- Muž, Okres Čadca 
- Muž, Okres Košice 
- Žena, Okres Dunajská Streda 
- Muž, Okres Dunajská Streda 



- Muž, UN Martin, 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto 
Vo zverejnených číslach za piatok ešte nie sú zahrnuté testy, ktoré robili súkromné laboratóriá. Z infikovaných 

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

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

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

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

NCZI: 
0-14 rokov = 7.89% 
15-29 rokov = 24.44% 
30-44 rokov = 33.84% 
45-59 rokov = 21.05% 
viac ako 60 rokov = 12.78% 
26. marca 2020 (43 nových prípadov) 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
Na Slovensku je momentálne jeden pacient s koronavírusom v kritickom stave, ktorý bojuje o život a je 

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

bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe. 
25. marca 2020 (10 nových prípadov) 
– žena, karanténa Gabčíkovo 



– muž, karanténa Gabčíkovo 
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda – žena, okres Partizánske 
– muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
– žena, okres Považská Bystrica 
– muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
– žena, okres Zlaté Moravce 
Pacienti z okolia Banskej Bystrice postihnutí koronavírusom sú hospitalizovaní na infektológii v Rooseveltovej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
– muž, FN Nitra, okres Nitra 
– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, drive RÚVZ Košice, okres Čadca 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– žena, FN Trnava, okres Piešťany 
– žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
– žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 



– žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom (cestovateľská 

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

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

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

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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, FNsP Prešov 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– žena, Michalovce 
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 



– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska 
– žena, UN Martin, 
– muž, UN Martin, 
– žena, UN Martin, 
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza 
– muž, domáca izolácia, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– muž, domáci odber, Bratislava 
– muž, FN Trenčín, Nedašovce 
– muž, FN Trenčín, Trenčín 
-muž, FN Trenčín, Skačany 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
– žena, FN Trenčín, Trenčín 
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
– muž, FNsP Prešov, Poprad 
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu 

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

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

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

17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
– 4 osoby, Bratislava 
– 4 osoby, Žilina 
– 3 osoby, Dunajská Streda 
– 1 osoba, Revúca 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Prešov, 
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku, 
– žena, hospitalizácia, Ružomberok, 
– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, hospitalizácia, Revúca. 
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom: 



„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich 
sú momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej 
karanténe s ľahším priebehom ochorenia.“ 

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

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

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

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

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

oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku 



– žena, Martin, 34 rokov, pozitívna cestovateľská anamnéza, má trvalý pobyt v Prahe a bola na lyžovačke v 
Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení 

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

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

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

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

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

 
 

30. Pribudlo 84 prípadov, 12 je z Trenčianskeho kraja 
[26.08.2020; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Spravodajstvo; 00:00; tn] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/22475497/pribudlo-84-pripadov-12-je-z-trencianskeho-kraja.html 

 
 

Laboratóriá vykonali 4090 testov. 
Fakultná nemocnica Trenčín 
(11 fotografií) 
TRENČÍN. V utorok (25. 8.) pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 4090 

testov. 
Najviac nakazených pribudlo v Bratislave - 21, v Košiciach 8, rovnako v okrese Spišská Nová Ves a Trenčín, 

v okrese Michalovce a Nitra 6, v okrese Senica 5, v okrese Galanta 4, v okrese Malacky 3, v okresoch Ilava, 
Trnava a Žilina po 2, a okresoch Banská Bystrica, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Púchov, 
Revúca, Rožňava a Stará Ľubovňa po jednom nakazenom. 

Celkovo tak v krajine evidujú 3536 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné 
centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z nich 
potvrdené ochorenie má 41 pacientov. 

Na JIS je sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. 
Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový koronavírus na Slovensku už prekonalo 2192 ľudí. 
Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 

1252. 
Vyliečilo sa ďalších 25 ľudí, celkovo sa zotavilo 2192 pacientov. V utorok nákaze nikto nepodľahol, celkovo 

zomrelo na COVID-19 33 pacientov. 
Sedemdňový kĺzavý medián je stále na čísle 80. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. V utorok pribudlo 84 pozitívnych prípadov, otestovali 4090 ľudí 
[26.08.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22475456/v-utorok-pribudlo-84-pozitivnych-pripadov-otestovali-4090-ludi.html 

 
 

Celkovo v krajine evidujú 3536 pozitívne testovaných. 
Ak sa vám mapa nezobrazuje, kliknite sem. 
BRATISLAVA. V utorok (25. 8.) pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 

4090 testov. 

https://mytrencin.sme.sk/c/22475497/pribudlo-84-pripadov-12-je-z-trencianskeho-kraja.html
https://domov.sme.sk/c/22475456/v-utorok-pribudlo-84-pozitivnych-pripadov-otestovali-4090-ludi.html


Celkovo tak v krajine evidujú 3536 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné 
centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. 

"Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), 

Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), 
Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará 
Ľubovňa (1)," spresnilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Medzi pozitívne testovanými je 45 žien a 39 mužov. 
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 70 ľudí, z nich 

potvrdené ochorenie má 41 pacientov. 
Na JIS je sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. 
Vyliečilo sa ďalších 25 pacientov, spolu tak nový koronavírus na Slovensku už prekonalo 2192 ľudí. 
Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 

1252. 
[Späť na obsah] 

 
 

32. V materskej škôlke v Trnave majú KORONAVÍRUS! Infikovaný je jeden z 

pedagógov 
[26.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1958941/V-materskej-skolke-v-Trnave-maju-KORONAVIRUS–Infikovany-je-
jeden-z-pedagogov 

 
 

TRNAVA - V materskej škôlke v Trnave potvrdili koronavírus u jedného zo zamestnancov pedagogického 
zboru. Mesto má situáciu pod kontrolou. V pláne majú zaviesť aj COVID semafor kvôli druhej vlne pandémie. 

Koronavírus sa vyskytol v materskej škôlke V Jame. “Jedna osoba z pedagogického zboru mala pozitívny test 
na ochorenie COVID-19,” uviedlo mesto v stanovisku. Testovaní budú zamestnanci aj deti. 

Situáciu máme pod kontrolou 
Škôlka bola počas augusta otvorená, rodičia detí sú postupne kontaktovaní zo strany Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Trnave. “Situáciu máme pod kontrolou, zamestnanci aj deti budú počas zajtrajška 
testovaní,” uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. V súvislosti s druhou vlnou koronavírusu pripravuje 
trnavská samospráva zavedenie tzv. COVID semaforu. O podrobnostiach bude mesto informovať. 

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit, File 
Vyše 80 nových prípadov 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva zaznamenali za včerajší deň 84 potvrdených prípadov 

koronavírusu z celkovo 4090 vykonaných testov, z toho v Trnave dva prípady. “Zväčša ide o aktívne dohľadané 
kontakty potvrdených prípadov zo známych, podchytených ohnísk nákazy ochorenia COVID-19. Zaznamenané 
boli aj importy zo zahraničia, sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, 
v týchto prípadoch pokračuje epidemiologické vyšetrovanie,” uviedol ÚVZ SR. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú regionálne úrady verejného zdravotníctva so 

sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. “V rámci Bratislavského 

kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo zahraničia, aj sporadické výskyty bez 
vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami,” napísal úrad na sociálnej sieti Facebook. ň 

Úzke kontakty 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti 

zväčša importy zo zahraničia. “Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené aj u kontaktov pozitívnych osôb z 
podchytených ohnísk nákazy. V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 
Michalovciach ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. V jednom prípade sa 
ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie,” informuje. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Nové ohnisko v Trenčíne 
Nové potvrdené prípady, ktoré včera zaevidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, 

pochádzali z dvoch monitorovaných a podchytených ohnísk, išlo o aktívne dohľadané kontakty. “V jednom 
prípade stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.” V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ide o aktívne dohľadané kontakty z monitorovaných ohnísk nákazy a importy 
zo zahraničia. “RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal aj nové ohnisko ochorenia COVID-19, pričom nariadil 
kontaktom potvrdeného prípadu izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov a 
zabezpečovaní protiepidemických opatrení,” uviedol úrad. 

Všetky novo potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy. 

Epidemiológovia v regiónoch naďalej aktívne vyhľadávajú kontakty pozitívnych osôb, nariaďujú domácu izoláciu, 
zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19 a všetky náležité protiepidemické opatrenia. 

https://www.topky.sk/cl/10/1958941/V-materskej-skolke-v-Trnave-maju-KORONAVIRUS--Infikovany-je-jeden-z-pedagogov
https://www.topky.sk/cl/10/1958941/V-materskej-skolke-v-Trnave-maju-KORONAVIRUS--Infikovany-je-jeden-z-pedagogov
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33. Košický kraj využíva leto na opravy stredných škôl spolu za milióny eur 
[26.08.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-vyuziva-leto-na-opravy-strednych-skol-spolu-za-miliony-eur/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Letné prázdniny využil Košický samosprávny kraj (KSK) na opravy stredných škôl a školských zariadení. 
„Posledné týždne sa snažíme pripraviť priestory škôl tak, aby sa žiaci mohli v septembri vrátiť do vynovených 

učební. Celkovo sme na práce prebiehajúce počas leta vyčlenili približne 4 700 000 eur,“ uviedol predseda KSK 
Rastislav Trnka. 

Po rokoch sa dočkali opráv 
Aktuálne sa na krajských školách realizujú opravy fasád, sociálnych zariadení, odborných učební, výmeny 

okien či rekonštrukcie telocviční. Odborné učebne renovujú napríklad na košickom Gymnáziu Šrobárova, Strednej 
odbornej škole (SOŠ) Gemerská, SOŠ Ostrovského či na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi, informoval 

Úrad KSK. Jednou z najväčších rekonštrukcií počas leta je oprava budovy SOŠ Jozefa Szakkayho na Grešákovej 
ulici v Košiciach za 470-tisíc eur. 

„Budova školy bola postavená v 30. rokoch minulého storočia, okná na prvých dvoch poschodiach boli ešte 
pôvodné, takže v súčasnosti sa už rozpadávali a boli energeticky neefektívne. Po prázdninách bude na žiakov 
čakať aj nová fasáda školy, takže sa veľmi tešíme, že sme sa po rokoch dočkali takejto väčšej rekonštrukcie,“ 
konštatovala riaditeľka školy Eva Matejová. 

Okná, oplotenie i podlahy 
Novú fasádu budú mať aj Gymnázium Alejová v Košiciach, Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi, 

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, SOŠ technická v Rožňave a Gymnázium Sobrance. 
Na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi vymenia okná a dvere, Gymnázium v Krompachoch bude mať 

nové oplotenie, podlahy vymenia na SOŠ automobilovej v Košiciach. Rekonštrukcia sa týka aj elokovaného 
pracoviska košickej SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Rozhanovciach, elektroinštaláciu a podlahy 
opravia na prízemí budovy Gymnázia Javorová v Spišskej Novej Vsi. 

Obnova zahŕňa aj školské športoviská. „Do konca septembra plánujeme opraviť telocvičňu na SOŠ obchodu a 
služieb v Michalovciach, na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach prešlo opravou multifunkčné ihrisko a 
nové opláštenie telocvične bude mať SOŠ Gemerská v Košiciach. Verím, že aj takýmito krokmi sa nám podarí 
rozhýbať našu mládež a zvyšovať kvalitu podmienok športovania v kraji,“ uviedol Trnka. 

V opravách bude kraj pokračovať aj na jeseň. Rekonštruovať sa bude fasáda budovy Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach a telocvičňa SOŠ Učňovská v Košiciach-Šaci. 

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK došlo v minulom školskom roku pre opatrenia proti šíreniu 
nového koronavírusu k prerušeniu vyučovania 9. marca. 

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 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Futbal mladých: Krásno a Čadca odohrali tri vzájomné súboje 
[26.08.2020; mykysuce.sme.sk; Kysuce / Šport; 00:00; Adam Dudiak] 

 
https://mykysuce.sme.sk/c/22475345/futbal-mladych-krasno-a-cadca-odohrali-tri-vzajomne-suboje.html 

 
 

Odštartovali regionálne mládežnícke ligy. 
Uplynulý víkend odštartovala väčšina mládežníckych súťaží s kysuckými mužstvami. Oba dorastenecké tímy 

Kysuckého Nového Mesta odohrali ďalšie zápasy v druhej slovenskej lige. 
Súťaže SFZ 

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-vyuziva-leto-na-opravy-strednych-skol-spolu-za-miliony-eur/
https://mykysuce.sme.sk/c/22475345/futbal-mladych-krasno-a-cadca-odohrali-tri-vzajomne-suboje.html


II. LIGA STARŠÍ DORAST U19 Východ - 4. kolo: 
Kysucké Nové Mesto - Liptovský Mikuláš 0:4 (0:1) 
Góly: Mastiš 2, Gajdoš, Diviš. 
1. FC Košice 4 4 0 0 14:2 12 
2. Lokomotíva Košice 4 3 1 0 10:4 10 
3. Martin 4 3 1 0 6:1 10 
4. Prešov 4 3 0 1 17:6 9 
5. Spišská Nová Ves 4 3 0 1 11:8 9 

6. Humenné 4 2 2 0 8:4 8 
7. JUPIE Badín 4 2 1 1 8:4 7 
8. Kysucké Nové Mesto 4 2 0 2 8:12 6 
9. Lipany 4 1 2 1 4:4 5 
10. Pohronie 4 1 1 2 8:9 4 
11. Liptovský Mikuláš 4 1 0 3 9:10 3 
12. Galaktik 4 1 0 3 3:9 3 
13. Námestovo 4 0 1 3 6:9 1 
14. Zvolen 4 0 1 3 2:8 1 
15. Lučenec 4 0 1 3 1:11 1 
16. Bardejov 4 0 1 3 3:17 1 
II. LIGA MLADŠÍ DORAST U17 Východ - 4. kolo: 
Kysucké Nové Mesto - Liptovský Mikuláš 0:0 
1. FC Košice 4 4 0 0 23:0 12 
2. Liptovský Mikuláš 4 3 1 0 9:2 10 
3. Martin 4 3 0 1 16:7 9 
4. Spišská Nová Ves 4 3 0 1 10:6 9 

5. Lokomotíva Košice 4 3 0 1 7:3 9 
6. JUPIE Badín 4 3 0 1 6:3 9 
7. Prešov 4 2 1 1 6:3 7 
8. Kysucké Nové Mesto 4 2 1 1 5:5 7 
9. Pohronie 3 1 1 1 8:4 4 
10. Zvolen 4 1 1 2 3:5 4 
11. Humenné 3 1 0 2 4:7 3 
12. Lipany 4 0 2 2 3:6 2 
13. Bardejov 4 0 1 3 1:11 1 
14. Námestovo 4 0 0 4 3:14 0 
15. Lučenec 3 0 0 3 0:12 0 
16. Bardejov 3 0 0 3 1:17 0 
Súťaže SsFZ: 
III. LIGA STARŠÍ DORAST U19 - 1. kolo: 
Krásno nad Kysucou - Čadca 2:2 (1:0) 
Góly: Murgáš, Matejka - Jarabek, Škorvánek. 
IV. LIGA STARŠÍ DORAST U19 Sever - 4. kolo: 
Zuberec - Turzovka-Korňa 3:2 (2:0) 
Góly: Triebeľ 2, Chovančák - Gajdoš, Steiniger. 
Stará Bystrica - Dlhá nad Oravou 3:2 (2:1) 
Góly: Petrek, Čierňava, Halvoník - Haviar, Kuva. 
Staškov - Liesek 1:1 (0:1) 
Góly: Mariak - Šuvada. 
V. LIGA STARŠÍ DORAST U19 Skupina A - 1. kolo: 
Belá - Skalité 7:1 (4:0) 
Góly: Šavel 5, Chovanec 2 - Štafen. 
Rajec - Makov 7:2 (3:1) 
Góly: Turanec 3, Náležinský 2, Hudek, Macura - N. Valek 2. 
Radoľa - Štiavnik 7:0 (3:0) 
Góly: Hrubý 3, Káčerik 2, Bielik, Helt. 
III. LIGA MLADŠÍ DORAST U17 - 1. kolo: 
Krásno nad Kysucou - Čadca 1:0 (0:0) 
Gól: Borák. 
II. LIGA STARŠÍ ŽIACI U15 Sever - 4. kolo: 
Krásno nad Kysucou - Čadca 2:0 (1:0) 
Góly: Polaček, Kučák. 
Klin - Makov 2:8 (1:4) 
Góly: Pisarčík, Fenik - Masnica 2, Hrbek 2, Bongilaj 2, Rác, Valek. 
Turzovka - Raková 0:3 (0:0) 
Góly: Ďurnik, Bukovan, Buček. 
Kysucké Nové Mesto - Stará Bystrica 8:0 (4:0) 
Góly: Jakubík 3, Sukeník 2, Adámek, Labuda. 



III.LIGA STARŠÍ ŽIACI U15 Skupina A - 1. kolo: 
Staškov - Kysucké Nové Mesto B 5:3 (4:3) 
Góly: L. Zajac 3, J. Zajac 2 - Zapalač, Bielik, Kavčiak. 
Radoľa - Juventus Žilina 8:0 (6:0) 
Góly: Svystyak 3, Kurek 2, Ragula 2, Vojtek. 
Zborov nad Bystricou - Belá 5:0 (4:0) 
Góly: Kováčik, Buchta, Kubala, Koščalík, Pochyba. 
II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI U13 Sever - 1. kolo: 
Krásno nad Kysucou - Čadca 1:2 (1:0) 
Góly: Ondrušek - Chovanec, Mosor. 
Klin - Makov 4:6 (3:3) 
Góly: Čapelja 3, Galgaňák - Kavalek 3, Murčo 2, Olšiak. 
Turzovka - Raková 1:4 (0:1) 
Góly: Kriščák - Ernst 3, Oravec. 
Kysucké Nové Mesto - Stará Bystrica 5:0 (2:0) 
Góly: Berešík 2, Ondrejáš 2, Oškrobaný. 
III. LIGA MLADŠÍ ŽIACI U13 Skupina A - 1. kolo: 
Staškov - Kysucké Nové Mesto B 0:8 (0:3) 
Góly: Solovic 4, Ježík, Pečner, Pirošík, Minárik. 
Radoľa - Juventus Žilina 0:16 (0:6) 
Góly: Hrdina 7, Dubašák 4, Špánik, Sibila, Závodský, Vojsovič, Drígeľ. 
Zborov nad Bystricou - Belá 0:6 (0:4) 
Góly: Šavel 3, Konštiak 2, Chovanec. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Z vyše 4-tisíc testov pribudlo 84 nových pozitívnych 
[26.08.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 
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Na Slovensku pribudlo 84 nových potvrdených prípadov ochorenia Covid-19. Celkovo od začiatku pandémie 
evidujeme 3 536 pozitívne testovaných na koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili spolu 4 090 testov. 
Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií. 

Stúpol aj počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo podozrením naň, 
aktuálne je ich 70. Na JIS je sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti. Vyliečilo sa ďalších 25 
pacientov, spolu tak koronavírus na Slovensku už prekonalo 2192 ľudí. 

Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 33. Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1 
252. 

Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: 
Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), 

Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), 
Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 

Rezort školstva odporúča zvážiť prenájom telocviční športovými klubmi 
Dôvodom je najmä zamedzenie kontaktu rôznych skupín ľudí v spoločných priestoroch. TASR o tom 

informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Ministerstvo neupravuje podmienky prenajímania telocviční a nezakazuje následné využívanie športovými 

klubmi. „MŠVVaŠ SR kladie dôraz na potrebu zabezpečenia a dodržiavania všetkých postupov podľa platných 
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,“ uviedol odbor komunikácie. Zároveň pripomína, že do 20. 
septembra základné a stredné školy a školské zariadenia nevyužívajú telocvične, posilňovne ani ostatné vnútorné 
priestory určené na šport. 

„Manuál pre vysoké školy neupravuje využívanie vnútorných priestorov na šport, iba nariaďuje dekanovi alebo 
rektorovi na začiatku akademického roka určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie 
a miesta s vysokou frekvenciou osôb,“ tvrdí rezort školstva. 

Cieľom manuálov pre školy a školské zariadenia je podľa ministerstva stanoviť základné podmienky počas 
pandémie koronavírusu a potreby dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Upravujú tiež základné prevádzkové 
podmienky. 

Koronavírus:Všetky informácie na jednom mieste 
[Späť na obsah] 
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36. FOTO Príroda mi nadelila túžbu cestovať a stať sa hercom 
[26.08.2020; mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Zaujímavosti; 00:00; Ana Kopčanová] 
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Mladý považskobystrický herec Eduard Valašík si zamiloval Ameriku. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA. Eduard Valašík je mladý úspešný herec. Rodákovi z Považskej Bystrice okrem 

herectva učarovalo aj cestovanie. V súčasnosti pôsobí v Spišskom divadle, hosťuje v Divadle Kontra a dabuje pre 
slovenské televízie. 

Hrá v dvoch divadlách a dabuje pre známe mená 
Eduard bol už v škôlke súčasťou hereckých scénok. Na základnej škole v ňom učiteľka videla talent a viedla 

ho v ústnom prejave a moderovaní. 
V deviatom ročníku bol spoluautorom scenáru školského predstavenia. Na strednej škole začínal v divadielku 

Pardon na gymnáziu. Pokračoval na Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa. 
Keďže v herectve je dôležitá správna technika hlasu, Eduard začal spievať u miestnej speváckej kapacity 

Dany Štrauchovej, ktorá učila aj známe speváčky Mirku Miškechovú a Simonu Martausovú. Istú dobu pôsobil ako 
spevák v miestnej akapelovej skupine AcaPeople. 

Už v osemnástich spieval a hral v muzikáli v Amerike. 
Vyštudoval činohru na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 
V súčasnosti je nielen herec činohry a muzikálu, ale aj dabér. Pôsobí v Spišskom divadle a alternatívnom 

profesionálnom spišskom Divadle Kontra. 
Robí dabing, spolupracoval s režisérom úspešného filmu Čiara. 
V súčasnosti spolupracuje aj s poľskou režisérkou na úspešnej hre Laborantka. 
Študoval v Amerike 
Eduardovým snom bolo vyskúšať si život v Amerike. Hľadal preto spôsob, ako sa tam dostať. 
Dopracoval sa k študijným mobilitám. „Výmenné pobyty sú veľmi drahé. V tom čase som na to nemal. Tak 

som si aspoň čítal články ľudí, ktorí tam študovali. 
Predstavoval som si, že som to ja. Na Facebooku som si našiel kontakt na dievča, ktoré mi poskytlo 

informácie o tom, ako sa dostať na výmenný pobyt do Ameriky lacnejšie,“ hovorí. 
Do Ameriky sa nakoniec dostal. Býval u rodiny, ktorá mu poskytla strechu nad hlavou na báze dobrovoľníctva. 

Musel ale prejsť niekoľkými kolami výberového konania. 
Ak raz deti pustia, už ich neudržia 
„Keď som sa vrátil, bol som rád, že som naspäť. Ale zostal vo mne pocit, že chcem ísť opäť niekam von. 

Nasledovalo preto leto v Anglicku na brigáde a nasledujúce v Nemecku,“ prezradil. Odvtedy bol v Amerike ešte 
ďalšie tri letá. „To, čo na prípravných stretnutiach pred výmenným pobytom v Amerike povedali rodičom, je 
pravda. Povedali, že ak raz deti pustia, už ich doma neudržia. Zostane v nich zakorenené, že svet nie je až taký 
veľký,“ hovorí Eduard, ktorý bol od roku 2014 až doteraz každé leto v zahraničí. 

Považoval to aj za psychohygienu a vracal sa odtiaľ s hlavou plnou nových inšpirácií. 
Cestovanie mu dalo veľa 
Vďaka cestovaniu si uvedomil, že všetci odniekiaľ pochádzame a máme niekde svoj domov. 
„Je jednoduché povedať na niekoho, že on môže za naše problémy. Ale my máme všetci svoje problémy, a 

všetci sme z jedného cesta. Iba sa každému ušla kvapka iného farbiva. Ale sme si rovní, aj keď nie sme rovnakí. 
Nemali by sme medzi sebou kritizovať rozdiely, ale obdivovať ich, a tie nás budú spájať,“ hovorí s tým, že netreba 
odsudzovať, lebo ak niečo funguje inak ako doma, neznamená to, že je to horšie či lepšie. „ Iba je to iné.“ 

Ameriku si tak obľúbil, že tam počas vysokoškolského štúdia začal chodiť na pracovno-cestovný pobyt pre 
študentov Work and Travel. Po ňom navštívil kamarátov a rodinu, u ktorej býval počas štúdia. 

„Je neskutočný dar, keď si človek môže vyskúšať, aké je to žiť v inej krajine. Potom sa s inými očami pozerá 
aj na tú vlastnú. Je šťastie, aj keď človek ide na dovolenku, lebo ani tú si každý nemôže dovoliť.“ V Amerike podľa 
Edových slov nemajú základné umelecké školy ako u nás. Všetko tam zastrešujú stredné školy. Majú svoje 
ihrisko pre americký futbal, bazén pre plavcov, posilňovňu a profesionálne pódium. Ich škola mala dokonca aj 
kostymérku a osvetľovači s režisérom boli profesionáli. Na Edovej americkej strednej študovalo približne šesťsto 
ľudí, teda asi ako na považskobystrickom gymnáziu. 

Bol preto rád, že na kastingu do muzikálu vybrali práve jeho. Tam si Eduard prvýkrát skúsil spojenie herectva 
a spevu. „Keďže to bol muzikál, museli sme tam spievať. Mali sme profesionálne vybavenie, vysielačky a 
takzvané porty. Do produkcie dali neskutočné peniaze. Určite to hradili zo školstva. V porovnaní so Slovenskom 
ide v Amerike do školstva veľmi veľa peňazí.“ 

Štvrté leto za oceánom 
Po strednej škole Eduard išiel na Long Island, čo je časť štátu New York. Tri letá po sebe tam pracoval ako 

plavčík. „Páčilo sa mi to. Hoci si veľmi užívam chvíle, keď som doma s našimi. Síce mám rád Slovensko, lebo je 
nádherné. Pravdepodobne tu aj zostanem. Herectvo sa na Slovensku robí ľahšie, slovenčina je predsa len môj 
materinský jazyk,“ hovorí. 

Eduard bol v Amerike aj na dni otvorených dverí prestížnej hereckej školy New York Film Academy. 
„Herečka, ktorá to viedla, vyhrala cenu Emmy. 

https://mypovazska.sme.sk/c/22475452/priroda-mi-nadelila-tuzbu-cestovat-a-stat-sa-hercom.html


Povedala mi, že som bol najbližšie k jej predstavám a očakávaniam. Odporučila mi pokračovať s herectvom aj 
na ich škole. Školné tam je ale príliš drahé. Okrem toho by som musel vedieť napodobniť prízvuky z rôznych častí 
Ameriky či iných anglofónnych krajín. Bolo by to možné, ale musel by som pre to obetovať všetko, čo mám tu,“ 
prezradil Eduard. 

V čase, keď riešil vysokú školu v Amerike, dostal ponuku zo Spišského divadla. Zobral ju, lebo si chcel 
vyskúšať, či sa dokáže v herectve presadiť tak, aby si povedal, že robí to, čo ho baví a dokáže ho to uživiť. 

„Potrebujem cítiť, že sa niekam ďalej posúvam osobnostne, herecky, alebo aj inak. V Spišskej Novej Vsi je 

gro kultúry v divadle. V ich divadle som šťastný, máme skvelý kolektív.“ 
Robí aj dabing 
Okrem herectva Eduard aj dabuje. Väčšinou daboval kriminálne seriály a animované rozprávky. 
„Najprv som daboval grázla, čo bolo vzdialené mojej osobnosti, nikdy som nebol mačo. 
Ale možno vďaka môjmu hlasu a hlasovému prejavu som to vedel nadabovať. Väčšinou dabujem záporákov, 

karieristov, alebo študentov, či už uletených, alebo temnejších. 
Na dabing je potrebné mať perfektnú reč, vedieť ,ako sa hovorí na mikrofón a vedieť sa veľmi rýchlo vžiť do 

situácie,“ hovorí Eduard s tým, že to nie je to ľahké. 
„O filme sa totiž dozviem iba od režiséra. Pritom som nikdy predtým ten film nevidel. Dabuje sa napríklad z 

taliančiny, a naraz treba vnímať so zvukom aj obraz a text.“ 
Eda dabing napriek všetkému veľmi baví. 
Koronu už nechce zažiť 
V divadle mali v poslednej dobe náročný čas. „Počas korony sme mali čítačky cez videohovor. Potom sme 

natáčali monodrámy, kde hrá iba jeden herec. 
Bolo to veľmi náročné. Bol som odkázaný sám na seba a keby som na javisku zabudol text, neprišiel by 

žiadny druhý herec, ktorý by ma zachránil,“ hovorí mladý herec. 
Byť hercom nie je len o hre a výhre, ale bývajú to aj prehry a trapasy. 
„Raz sa mi stalo, že som z javiska odišiel skôr, než som mal a všetci kolegovia na mňa pred divákmi ticho 

čakali. 
Keď som si to uvedomil a prišiel som naspäť, už na mňa volali, aby som zas zaliezol.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

37. V materskej škole v Trnave majú KORONAVÍRUS! Infikovaný je jeden z 

pedagógov 
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TRNAVA - V materskej škôlke v Trnave potvrdili koronavírus u jedného zo zamestnancov pedagogického 
zboru. Mesto má situáciu pod kontrolou. V pláne majú zaviesť aj COVID semafor kvôli druhej vlne pandémie. 

Koronavírus sa vyskytol v materskej škôlke V Jame. “Jedna osoba z pedagogického zboru mala pozitívny test 
na ochorenie COVID-19,” uviedlo mesto v stanovisku. Testovaní budú zamestnanci aj deti. 

Situáciu máme pod kontrolou 
Škôlka bola počas augusta otvorená, rodičia detí sú postupne kontaktovaní zo strany Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Trnave. “Situáciu máme pod kontrolou, zamestnanci aj deti budú počas zajtrajška 
testovaní,” uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. V súvislosti s druhou vlnou koronavírusu pripravuje 
trnavská samospráva zavedenie tzv. COVID semaforu. O podrobnostiach bude mesto informovať. 

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit, File 
Vyše 80 nových prípadov 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva zaznamenali za včerajší deň 84 potvrdených prípadov 

koronavírusu z celkovo 4090 vykonaných testov, z toho v Trnave dva prípady. “Zväčša ide o aktívne dohľadané 
kontakty potvrdených prípadov zo známych, podchytených ohnísk nákazy ochorenia COVID-19. Zaznamenané 
boli aj importy zo zahraničia, sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, 
v týchto prípadoch pokračuje epidemiologické vyšetrovanie,” uviedol ÚVZ SR. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú regionálne úrady verejného zdravotníctva so 

sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi. “V rámci Bratislavského 

kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo zahraničia, aj sporadické výskyty bez 
vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami,” napísal úrad na sociálnej sieti Facebook. ň 

Úzke kontakty 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti 

zväčša importy zo zahraničia. “Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené aj u kontaktov pozitívnych osôb z 
podchytených ohnísk nákazy. V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 
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Michalovciach ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. V jednom prípade sa 
ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie,” informuje. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Nové ohnisko v Trenčíne 
Nové potvrdené prípady, ktoré včera zaevidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, 

pochádzali z dvoch monitorovaných a podchytených ohnísk, išlo o aktívne dohľadané kontakty. “V jednom 
prípade stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.” V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ide o aktívne dohľadané kontakty z monitorovaných ohnísk nákazy a importy 
zo zahraničia. “RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal aj nové ohnisko ochorenia COVID-19, pričom nariadil 
kontaktom potvrdeného prípadu izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov a 
zabezpečovaní protiepidemických opatrení,” uviedol úrad. 

Všetky novo potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy. 

Epidemiológovia v regiónoch naďalej aktívne vyhľadávajú kontakty pozitívnych osôb, nariaďujú domácu izoláciu, 
zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19 a všetky náležité protiepidemické opatrenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Dážď zatopil expozíciu hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely 
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Rýchly zásah pracovníkov pomohol väčšinu z nich zachrániť. 
Zatopené klavíry v Dardanelách opraví reštaurátor 
(6 fotografií) 
MARKUŠOVCE. Nedávna prietrž mračien spojená so silným vetrom spôsobila v historickom letohrádku 

Dardanely, ktorý je súčasťou kaštieľa v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves, vážne problémy. 

Voda, ktorá stekala časťou strechy v rekonštrukcii, zaplavila miestnosť so vzácnymi historickými klávesovými 
nástrojmi. 

Rýchly zásah pracovníkov múzea aj firmy, ktorá strechu rekonštruuje, pomohol zachrániť väčšinu hudobných 
nástrojov. 

Voda sa našťastie nedostala do koncertnej sály, kde sa nachádzajú vzácne fresky. 
Veterný vír a silná búrka spôsobili problémy 
Ako uviedla riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré je správcom kaštieľa i letohrádku, napriek 

všetkým opatreniam, ktoré boli urobené počas rekonštrukčných prác na streche, silnému vetru nič neodolalo. 
„Veterný vír zdvihol časť úžľabia na streche medzi časťou strechy, ktorá sa rekonštruuje a pôvodnou strechou. 

Vzápätí vietor vystriedala silná búrka a voda zaliala bočné krídlo na prvom poschodí letohrádku,“ povedala 
Zuzana Krempaská. 

Voda zaliala práve miestnosť, kde sa nachádza dvanásť vzácnych historických nástrojov. 
Našťastie, rýchly zásah kolegov múzea a prezieravé opatrenia pracovníkov firmy, ktorá strechu rekonštruuje, 

pomohli minimalizovať škody po búrke. 
A podarilo sa zachrániť značné hodnoty. 
„Kolegovia i pracovníci firmy sa všetci zmobilizovali a hneď po búrke premiestňovali hudobné nástroje z 

miestnosti, ktorá bola zatopená. Zachraňovali, čo sa dá. Sklenná vata v podkroví bola nasiaknutá vodou. Všetci 
urobili všetko potrebné, aby tie dôsledky havarijnej situácie boli čo najnižšie,“ zdôraznila Krempaská. 

Vzácne nástroje odtláčali do bezpečia 
Jozef Kotleba je údržbárom a záhradníkom v markušovskom kaštieli. 
Hneď po búrke prišiel do letohrádku a pomáhal pri vzniknutej situácii. 
„Asi o pol dvanástej pred obedom ma kontaktovali naši lektori a povedali mi o smršti, ktorá sa prehnala. Hneď 

vo vedľajšej miestnosti zistili, že voda steká z otvorenej strechy doslova prúdom. Bolo to rýchle. Všetci ihneď 
odtláčali hudobné nástroje do bezpečia, čo sa im vo väčšej miere podarilo. Keď som prišiel, utierali sme dlážku, 
staré nábytky a pod. Manipulácia bola dosť obtiažna, keďže niektoré sú väčších rozmerov. Tie väčšie sme obalili, 
aby ich voda ďalej nepoškodzovala. Potom sme ich na ďalší deň premiestnili,“ priblížil okamihy záchrany 
vzácnych hudobných nástrojov údržbár. 

V týchto dňoch je už vytopená miestnosť odvlhčená a strop vysušený. 
Voda, našťastie, nepoškodila parkety v miestnosti. A že nespôsobila ešte väčšie škody, môžu v múzeu 

ďakovať aj pracovníkom firmy, ktorá rekonštrukciu vykonáva. 
„Igelitmi prikryli viac priestoru v podkroví, ako bolo potrebné. Takže voda sčasti stekala po igelitoch a tie 

ochránili vzácne nástroje aj susednú koncertnú sálu, kde sa nachádzajú vzácne fresky. To je dosť podstatné. 
Ostatné veci sa budú dať podľa vyjadrení firmy aj reštaurátorov opraviť,“ doplnila Krempaská. 

Nástroje už prezrel reštaurátor 
Nástroje, ktoré boli vystavené v zatopenej miestnosti, boli otvorené. Voda sa dostala do niektorých z nich. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22475665/dazd-zatopil-expoziciu-hudobnych-nastrojov-v-letohradku-dardanely.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22475665/dazd-zatopil-expoziciu-hudobnych-nastrojov-v-letohradku-dardanely.html


Ako Krempaská potvrdila, prišiel sa na ne pozrieť reštaurátor. 
Zhodnotil, že ich poškodenie nie je až také veľké. Vyčistil ich. Bude potrebná aj menšia oprava. 
Múzejníci nateraz škody nevedia vyčísliť. 
„Keď sme v polovici júla odovzdávali stavbu zhotoviteľovi diela, ten na seba prevzal všetky záväzky, vrátane 

poistenia stavby. Takže budú to dve poistné udalosti na zbierkových predmetoch i na samotnej stavbe ako takej,“ 
vysvetlila riaditeľka Múzea Spiša. 

Rekonštrukcia letohrádku sa začala v lete 
Letohrádok Dardanely je počas rekonštrukcie uzatvorený pre verejnosť. 
V rámci rekonštrukčných prác obnovia strešnú krytinu, osadia hromozvody aj odtokové žľaby, ktoré doteraz 

chýbali. 
Na rad príde aj oprava statiky krovu i povaly, doplnia sa drevené žalúzie v otvoroch strešných vikierov, ktoré 

budú z vnútornej strany chránené sieťkou. 
Letohrádok Dardanely patrí k významným kultúrno-historickým pamiatkam KSK, jeho správcom je Múzeum 

Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

Pochádza z 18. storočia, postavený bol v rokokovom štýle. 
Od roku 1983 sa v ňom nachádza expozícia klávesových hudobných nástrojov zameraná na domácich 

výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. 
Letohrádok ročne navštívi približne 30 000 návštevníkov. 

[Späť na obsah] 
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