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TEXTY

Spišská Nová Ves

1. Better integration policies the key to a foreigner-friendly Slovakia
[31.08.2020; The Slovak Spectator; COLLEGE; s. 8; PETER DLHOPOLEC]

BY PETER DLHOPOLEC Spectator staff
BACK in September 1993, when Slovakia was four months into the first anniversary of its establishment, Addy

Akram found himself teaching English in the small north-eastern Slovak town of Spišská Nová Ves.
“It didn’t take long for pretty much everyone to find out who I was and where I was from,” the British citizen of

Pakistani origin said.
Despite Slovaks having little experience with foreigners back then – especially outside of Bratislava – Akram

noticed only slight  hesitancy when meeting locals.  Some confused him for  a Roma. He has been based in
Spišská Nová Ves for  27  years  now,  and considers his  experience with  neighbours  and other  locals  ‘very
positive’, admitting that occasional misunderstandings have occurred.

“However, I would not put that down to my ethnicity but rather to a failure in communication,” he noted.
A recent poll carried out by the Focus poll agency for the Milan Šimečka Foundation has found nearly half of

1,009 respondents would want to talk to a foreign neighbour, but Slovaks would prefer Ukrainians – unlike Saudis
and Afghans – as neighbours.

However, only about 30 percent of those polled would consider spending more time with them.
Slovaks lack experience with foreigners
In spite of his positive experience, Akram, now a popular local and regional councillor, has admitted to facing

backlash after he became politically active in 2006. “There is a certain amount of hate directed towards me and
the common theme is that I, as a non-Slovak, shouldn’t have the right to be publicly active,” he said.

This rather negative approach to foreigners, also reflected in the poll, thus confirms that Slovaks have not
become used to diversity fully, in part because of the country’s past, public discourse, and the lack of experience
of Slovaks living with foreigners in a community.

Even though more foreigners live in Slovakia, almost a third of  140,000 foreigners is estimated to live in
Bratislava Region.

“Therefore, a significant part of the population does not come into contact with foreigners, or meets them only
rarely,” Nina Galanská, head of the Milan Šimečka Foundation, said.

A change in the perception of foreigners must thus not rely just on personal experience, but instead come
hand in hand with the transformation of the public discourse, according to Galanská.

Slovaks seen as friends
The poll also shows that nearly 10 percent of Slovaks would consider moving away if a foreigner were their

neighbour. Even though Slovaks are careful when in contact with new people, their mostly irrational fear and
xenophobia are not robust enough to make them leave their place, Galanská suggested. Afghan refugee and
student Ahmad Faisal Kamali has not had a problem in the past seven years with locals nor his neighbours.

“They’re my friends, and I like them,” he told The Slovak Spectator.
Yet, over the last decade or so, it has been observed that the attitudes of Slovaks towards different minorities

has become more xenophobic. In 2017, the Institute for Public Affairs (IVO) claimed that social distancing had



worsened since 2008 due to the migration crisis, media-covered terrorist attacks, and prejudices driven by the
unhealthy narratives of politicians.

As much as 70 percent of the respondents in 2008 said they would not have been happy if a Muslim family
were living in their neighbourhood; the portion increased to 79 percent nine years later. A case in point: Somalian
refugee Khadra Abdile and her son faced horrific attacks repeatedly in Bratislava after the still ongoing migration
crisis started.

In the 2008 and 2017 polls, an overwhelming majority of the respondents (more than 80 percent) would have
rejected extremists in the neighbourhood as well.

Kamali went on to say that it is also normal to come across bad people.
“As a foreigner, I must adapt to life in Slovakia,” he noted.
Better integration policies required
The trend of foreigners coming to Slovakia for various reasons will hardly change under the settings of today’s

world, which is why Slovaks must learn to understand and see migration more positively and in a global context,
Galanská stressed.

“The lack of integration policies, their vagueness, and their national as well  as local settings unfriendly to
people speaking languages other than Slovak leads to exclusion and dissatisfaction,” she said.

Looking at the police statistics from January 2020 until mid-summer, there were 63 extremist and racially
driven cases reported, but only 17 of them were resolved.

As a foreigner, Akram comprehends people’s fear of the unknown, fuelled by misinformation spread on social
media and the rhetoric of populist politicians, but he also believes that when people get to know a foreigner
personally, they will realise they are the same, with the same goals and values.

“Once barriers break down and people are able to interact freely, prejudices tend to vanish,” he said.
foto:
Foreigners will keep coming to Slovakia.

[Späť na obsah]

2. Problémy budú s vydávaním obedov
[31.08.2020; Pravda; Správy; s. 4; hkl;eš;tm]

Novým pravidlám musia školy prispôsobiť aj vydávanie obedov.
V Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici pôjdu podľa riaditeľa Milana Pápaya deti na

obed  v  desaťminútových  odstupoch.  „V  rade  sa  tak  nebude  tvoriť  veľká  skupina,"  povedal  Pápay.  ZŠ
Veľkomoravská v Trenčíne tiež prispôsobila rozvrh obedom. Riaditeľ školy Miroslav Šumichrast objasnil, že prví
sa najedia prváci a druháci, potom zostane väčší priestor na ďalších žiakov prvého a neskôr aj druhého stupňa.
Na ZŠ Tulipánová v Nitre má o stravu záujem až štyristopäťdesiat detí. Keďže čas na výdaj stravy je presne
daný, škola musela prikročiť k odstaveniu iných stravníkov ako dôchodcov alebo vysokoškolákov, ktorí sa k nim
chodili stravovať, pripomenul zástupca riaditeľky pre 2. stupeň Štefan Khandl. Martin Fazekaš, riaditeľ Základnej
školy na Hroncovej ulici v Košiciach, vysvetlil, že na obedy majú vyčlenené tri hodiny. „Máme vytvorený rozvrh
stolovania, jedáleň sme rozdelili  na dva sektory.  Deti pôjdu so svojím učiteľom na obed, sadnú si do prvého
sektora, druhý sa zatiaľ bude manuálne dezinfikovať. Medzitým príde ďalšia trieda, ktorá si zoberie jedlo a pôjde
sadnúť do druhého sektora a z prvého už budú deti odchádzať. Verím, že to zvládneme," dúfa Fazekaš. Študenti
Strednej  odbornej  školy  v  Žarnovici  sa  stravujú  v  prenajatých  priestoroch.  V  nich  je  sedenie  zariadené  s
dvojmetrovým dodržaním vzdialenosti. „Ostatní, ktorí využívajú bufet, sa stravujú vo svojich triedach," vysvetlil
riaditeľ školy Stanislav Hlavna. Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi personálne posilní vydávanie
stravy. „Aj vzhľadom na to, že si študenti nemôžu sami naberať ani polievku z mís. A aby to plynulo prebiehalo,
tak prijmeme pravdepodobne nových zamestnancov," uvažuje riaditeľ gymnázia Jozef Kačenga.

S podávaním strany v Materskej škole na Muškátovej ulici v Košiciach by nemali mať podľa riaditeľky Moniky
Varchalovej problém. „Deťom sme aj doteraz prinášali jedlo, no budú mať samostatne balené príbory a ak budú
mať ako prílohu ovocie, tak bude zabalené v jednorazovom obale," doplnila Varchalová.

(hkl, eš, tm)
Máme vytvorený rozvrh stolovania, jedáleň sme rozdelili na dva sektory.
Martin Fazekaš riaditeľ Základnej školy na Hroncovej ulici v Košiciach

[Späť na obsah]

3. Som športovec, ktorý sa vyhranil voči kotlebovcom
[31.08.2020; Denník N; ŠPORT VEDA; s. 12,13; BRANISLAV RAPÁČ]



Nemali by sme byť apolitickí, myslí si hokejista zo Slovana Bratislava
Bol začiatok októbra 2017, keď sa zápas Detva – Košice trochu oneskoril. Čakalo sa na Mariana Kotlebu,

vtedy banskobystrického župana. Pár týždňov pred voľbami, v ktorých napokon prehral s Jánom Lunterom, dostal
možnosť ukázať sa pred fanúšikmi, kamerami a fotoaparátmi. Tribúny mu zatlieskali, kapitáni oboch tímov podali
ruky. Keby som bol na ich mieste ja, ruku by som mu nepodal. Aj keď som vtedy hral za Liptovský Mikuláš, vnímal
som to citlivo. Pozrite, rešpektujem názor každého, ale… Tu je jedno obrovské ale. Kotleba prezentuje myšlienky
minimálne na hrane zákona, ktoré by ľuďom oklieštili slobody. To, čo hlása, je veľmi nebezpečné. Ten človek je
pre mňa obrovský výkričník, a keby som mu podal ruku, bolo by to z mojej strany falošné. Ľudia ako on by nemali
byť súčasťou verejného života, ich názory patria kdesi na okraj spoločnosti. Veď už sme zažili, ako to dopadlo,
keď sa takí ako on dostali k moci. Dúfal som, že ľudia sa poučili  a už nebudú nasledovať „vodcov“, ktorí sa
prezentujú nacistickou symbolikou. Ale asi sa nepoučili.

HRAJÚ TO NA NÁS?
Myslím si, že rozumiem taktike Kotlebu a jeho pritakávačov. Je medzi nimi dostatok inteligentných ľudí, ktorí si

veľmi dobre uvedomujú, ako lacné strašenie a vyvolávanie strachu funguje na istú časť voličov. Rozumiem ich
motivácii, ale bytostne s ňou nesúhlasím. Možno aj vďaka tomu, v akej liberálnej rodine som vyrastal. Skúsim
vám to vysvetliť na jednom príklade. Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi, kde výrazne pociťujeme dôsledky toho,
ako sme roky kašlali na problém s rómskou menšinou. Za súčasný stav si môžeme sami. Nebudem sa tu teraz
tváriť, že s Rómami som nikdy nemal žiadne problémy. Napríklad keď som bol štvrták, mne aj bratovi ukradli
šiltovky. Veľmi mi to bolo ľúto, tú šiltovku som mal naozaj veľmi rád. Domov som prišiel s krokodílími slzami.
Rodičia,  samozrejme, zúrili.  Vždy sa však hnevali  na konkrétnych ľudí,  ktorí  spravili  niečo zlé.  Nikdy,  naozaj
nikdy, to nebolo o tom, že by nám nejako ublížili Rómovia. Takémuto zjednodušovaniu sa, našťastie, vyhli, za čo
som im veľmi vďačný. Môj otec ma tolerancii naučil aj svojím správaním v jeho elektrotechnickej firme. Nemá
problém zamestnať Róma, jeden z nich preňho pracuje dlhodobo a ide o vzorného občana. Prečo však sú ľudia,
ktorí si to radšej zjednodušia a všetkých Rómov hodia do jedného vreca? Myslím si, že problém je aj v našom
školstve: nevychováva ľudí, ktorí dokážu kriticky myslieť a vytvoriť si vlastný názor. Na Facebooku mám mnoho
priateľov a vidím, aké všelijaké sprostosti zdieľajú. Keby ich v škole inak viedli, nemuselo to do tohto skĺznuť.

ŠPORTOVCI, VYUŽIME NÁŠ VPLYV
Určite ste už viackrát počuli tú čarovnú formulku, že šport a športovci by mali byť apolitickí. Nesúhlasím. Mrzí

ma, že naši top športovci sa nezvyknú vyjadrovať k spoločenským témam. Pritom majú veľký vplyv na ľudí a ich
názory by možno pomohli, aby v parlamente nesedeli fašisti. Športovci by podľa mňa mali prispievať do verejnej
diskusie tak,  ako je to  napríklad v zámorí.  Za všetkých spomeniem basketbalistu  LeBrona Jamesa,  ktorý je
vysoko rešpektovaný. Uvedomujem si,  že môj vplyv  je obmedzený.  Síce patrím do kádra reprezentácie  a v
slovenskej lige som jeden zo známejších hráčov, ale ani zďaleka nemám dosah ako napríklad hráči, ktorí pôsobia
v NHL. Ja si totiž myslím, že politika nie je žiadne panské huncútstvo, od ktorého by mal pospolitý ľud dávať ruky
preč. Politika sa dotýka každého z nás. Volení ľudia by sa mali snažiť,  aby sa nám žilo  lepšie a krajina sa
posúvala smerom k západnej Európe. Každý volič môže politiku ovplyvniť správnym smerom. A nemyslite si, že
za moje názory ma každý potľapkáva po pleciach. Žijeme dobu hejtu, všimnite si, že diskusia plná nenávisti sa
dokáže spustiť pod akýmkoľvek článkom. Keď som sa pred voľbami v Denníku N vymedzil  voči kotlebovcom,
prišli mi rôzne reakcie. Našťastie, neboli to vždy len primitívne nadávky, ale aj konštruktívna kritika. Každému
som sa snažil vysvetliť svoj postoj. A navyše, ukázalo sa, že aj keď mi niekto napíše s nadávkami a slušne mu
odpíšem, v 9 z 10 prípadov sa diskusia znormalizuje. A často som bol prekvapený, akým normálnym smerom sa
nakoniec ubrala.  Myslím  si,  že  sa treba rozprávať  aj  s  tými,  s  ktorými  nesúhlasíme.  Môže nás  to  ako celú
spoločnosť niekam posunúť.

VEREJNÉ PENIAZE NECH IDÚ DEŤOM
Vždy som povedal svoj názor a zažil som preto milión problémov. Napríklad keď som sa ako mladý hráč ozval

proti  akejsi  „diktatúre“  starších  spoluhráčov.  Hierarchia  v  tíme  je  normálna  vec,  ale  starší  asi  nečakali,  že
nezostanem poslušne mlčať.  Často som sa preto dostal  do zbytočných problémov,  no mám pocit,  že svoje
postoje som sa naučil vyjadrovať lepšie. Naposledy som to schytal za to, že som si dovolil vyjadriť menšinový
názor, keď sa funkcionári snažili  zachrániť seniorský tím HC Košice, v ktorom som pôsobil predtým, ako som
nedávno podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava. Klub vyhlásil zbierku a spoliehal sa na to, že fanúšikovia, hráči
a iní podporovatelia pošlú niekoľko stotisíc eur. Verejne som povedal, že klub mám rád a chcem, aby prežil ťažké
časy, ale peniaze treba hľadať inde. Niektorí fanúšikovia však nechceli takýto názor vnímať. Nie som za to, aby
dospelí profesionálni športovci ako ja dostávali verejné peniaze. O nás nech sa stará súkromný sektor. Politici by
však mohli upraviť zákon o športe tak, aby si podnikatelia mohli pri podpore športu uplatniť vyššie odpisy z daní –
veď také bolo aj pôvodné znenie zákona pred jeho schválením. Škoda, že kľúčový bod o superodpočte z neho na
poslednú chvíľu vypadol. Môj brat vedie klub v Spišskej Novej Vsi a toto leto som s ním obehal päťdesiat alebo
šesťdesiat miestnych firiem. Napokon sa peniaze aj za podpory mesta a zväzu našli, ale podnikatelia nemajú
žiadnu motiváciu investovať do športu – peniaze lejú do studne. Štát a samosprávy sa, naopak, musia starať o
mládežnícky šport. Keď budú decká športovať, naučia sa fungovať v kolektíve, budú zdravšie a silnejšie. Malá
časť  z  nich  sa  športom  bude  živiť  a  ešte  menšia  reprezentovať  našu  krajinu.  Mrzí  ma  však,  že  nemáme
nastavené školstvo tak, aby sa popri ňom dalo vrcholovo športovať, ako je to napríklad v USA. Ako nádejný
športovec som si preto musel vybrať, či budem naplno trénovať alebo sa naplno učiť. Čo myslíte, ako túto dilemu
rozlúštila 14-ročná hlava? Odsťahoval som sa z rodného mesta, tri roky som býval v hoteli v Třinci a školu som
odstavil na druhú až tretiu koľaj. Síce som si spravil maturitu na športovom gymnáziu, ale vysokú školu nemám.
Rád by som študoval právo alebo politológiu,  no popri športe by som si vedel  spraviť titul len na školách, o
ktorých diplomy nestojím. Škoda, že si to nepovedali aj niektorí vládni politici…

V LETE TLAČIA FÚRIK



Športovcom sa potom často stáva, že šport je pre nich jedinou možnosťou, ako vyžiť. Nie všetci však majú
také šťastie ako ja; mnoho hráčov u nás zarába okolo 1200 eur. Živnostenských. A zmluvy majú len na osem
mesiacov, preto v lete namiesto prípravy v posilňovni so špecialistami a s odborníkmi mnohí z nich tlačia fúrik. Aj
preto som sa spoločne s Mišom Sersenom a Ivom Švarným rozhodol za nás hráčov zabojovať. Chceme, aby
hráči v našej súťaži nemali len povinnosti, ale aj práva. Napríklad aby klub nemohol hráča vyhodiť bez nároku na
odstupné. Ďalej chceme, aby bol hráč chránený aspoň prvé tri mesiace po zranení, počas ktorých by mu chodili
aspoň nejaké percentá z platu. Často sa stávalo, že hráčovi prišli peniaze len pár týždňov po zranení a potom
zostal štyri mesiace bez mzdy. Mnoho chalanov to zničilo a mali problém vyžiť. Aj mladým hráčom zdôrazňujem,
že popri hokeji vždy musia mať plán B. Riadim sa tým aj ja sám. Niektorí spadnú na dno už počas kariéry, zažil
som nejedného gamblera. Aj preto by sa o tejto téme malo viac rozprávať a v budúcnosti sa na tom pokúsim
pracovať. Keďže som reprezentant  a na pomery našej ligy nadpriemerne platený hráč,  momentálne sa mám
oveľa lepšie ako priemerný Slovák. Nebude to však trvať večne, hokej môžem hrať maximálne tak do štyridsiatky.
Aj preto myslím na to, čo bude po hokeji. Nechcem zostať prekvapený, že život mimo mojej komfortnej bubliny je
zrazu o niečom úplne inom. Text vznikol po rozhovore reportéra Michala Červeného s Branislavom Rapáčom.
BRANISLAV RAPÁČ

Branislav Rapáč (1993)
Som slovenský hokejista, pochádzam zo  Spišskej Novej Vsi. V slovenskej Tipsport Lige som už odohral

takmer tristo zápasov, deväťkrát som si zahral aj za seniorskú reprezentáciu na prípravných turnajoch.
[Späť na obsah]

4. Aký bude prvý školský deň?
[31.08.2020; Pravda; Titulná strana; s. 1,4,5; Tatiana Michalková;Eva Štenclová;Robo Hakl]

Tatiana Michalková, Eva Štenclová, Robo Hakl
Dezinfekcia, rúška, odstupy, izolačné miestnosti. V stredu sa začína nový školský rok v tieni koronavírusu a

pandémie ochorenia COVID-19.
Školy sa museli  prispôsobiť  novým podmienkam a opatreniam, ktoré platia v celej  krajine.  Rodičia musia

odovzdať čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti prostredia, vyplniť dotazníky, či neboli s deťmi na dovolenke v tzv.
červenej krajine, či na masovom podujatí. Školské zariadenia zasa musia mať pripravené zásoby dezinfekcie.
Bude  začiatok  nového  školského  roka  bezproblémový?  Pravda  oslovila  školy  naprieč  celým  Slovenskom.
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici má podľa jej riaditeľa Milana Pápaya pre viac ako
330 žiakov zabezpečené jednorazové rúška aj dezinfekciu. „Kupovali sme to z vlastného rozpočtu, niečo nám
zostalo spred prázdnin. Prispelo tiež mesto a štátne hmotné rezervy," povedal Pápay. S rodičmi udržujú najmä e-
mailovú komunikáciu. „Či boli s deťmi v zahraničí, tak to sa dozvieme až prostredníctvom vyplnených dotazníkov,"
poznamenal. Prvý školský deň majú presne naplánovaný. „Žiaci druhého až deviateho ročníka sa dostavia na
ôsmu,  prváčikovia prídu  pätnásť  minút  potom. Vychovávateľky,  asistentky a  triedne učiteľky ich  zachytia  vo
vestibule, kde ich privítajú a prevedú dezinfekciou. S každým prvákom môže prísť len jeden rodič. Odtiaľ ich
odvedú do jedálne,  kde s nimi preberú potrebné záležitosti,"  vysvetlil.  Na Základnej  škole Veľkomoravská v
Trenčíne použili  na prípravu nového školského roka peniaze zo vzdelávacích poukazov. „Peniaze sme zatiaľ
nedostali, ale využili sme financie zo vzdelávacích poukazov, keďže krúžky sa skončili v marci. Prostriedky sme
preto mohli využiť na nákup dezinfekcie," vysvetľuje riaditeľ Miroslav Šumichrast s tým, že škola má vyše 730
žiakov.

„Apelujeme na rodičov, aby boli naozaj zodpovední, keď chcú, aby sme sa v škole učili čo najdlhšie," hovorí
riaditeľ. „Vybudovali sme externú učebňu, takže sa budeme snažiť učiť aj vonku, kde budeme dodržiavať rozstupy
a budeme môcť byť bez rúšok," podotýka Šumichrast. „Prvácke triedy máme na prízemí, takže žiačikovia budú
chodiť priamo cez dvere do tried, čo už máme nacvičené z konca školského roka a fungovalo to," dodáva riaditeľ
Šumichrast.

Deti rúška zvládnu
Štefan Khandl, zástupca riaditeľky pre 2. stupeň Základnej školy Tulipánová v Nitre, upozorňuje, že v čase

núdzového stavu fungovali ako škôlka pre deti zdravotníkov. „Vtedy sme dostali aj cez dotáciu nejakú dezinfekciu,
keďže to bolo celkom málo, kupovali sme potom aj za vlastné. Teraz sme opäť nachystaní tak, že máme jednak
dezinfekciu, izolačnú miestnosť, ranný filter. Navyše máme výhodu, že nám pribudli štyria asistenti a špeciálny
pedagóg, ktorí budú výrazne pomáhať pri rannom filtri," hovorí Khandl. Keďže ide o školu pavilónového typu, v
jednom pavilóne sú umiestnené ročníky 1. až 4., v ďalšom druhý stupeň. Keď prídu prváčikovia po prvý raz do
školy, stretnú sa na multifunkčnom ihrisku. „Učitelia najskôr prvákom ukážu, kde sú triedy, kde šatňa. Potom sa
opäť vrátia na ihrisko a triedy a šatne si pozrú rodičia. Dostanú všetky informácie, odovzdajú vyplnené dotazníky
a čestné vyhlásenia. V ďalších dňoch budú deti odovzdávať učiteľom už len pred budovou," dodáva Khandl. Na
košickej Základnej škole na Hroncovej ulici bude začiatok školského roka rozdelený na dve časti. „Ráno o ôsmej
prídu do školy žiaci 2. až 9. ročníka, každý pôjde do svojej triedy, kde bude čakať učiteľka. Prváci prídu do školy
až na deviatu. Stretnú sa na školskom dvore, kde ich budú čakať ich triedne učiteľky," opisuje prvý školský deň
riaditeľ Martin Fazekaš. Škola má dostatok dezinfekčných prípravkov, papierových utierok aj rúšok, a to nielen pre
pedagógov, ale v prípade potreby aj pre žiakov. „Dostali sme ponuku od zriaďovateľa, mesta Košice, zatiaľ sme



to však nevyužili,"  pokračuje Fazekaš, podľa ktorého nebol problém ani so zriadením infekčnej miestnosti. Na
tieto účely vyčlenili  jeden kabinet. Neobáva sa, že deti budú mať problémy s rúškami. „Musí me ich správne
motivovať, určite to deti zvládnu," myslí si.

Izolačka z kabinetu
Z  kabinetu  vytvorili  izolačnú  miestnosť  aj  na  Základnej  škole  v  Gelnici.  „Máme  dostatok  dezinfekčných

prostriedkov, zatiaľ  sme ich kupovali  ako bežné čistiace prostriedky v našej réžii.  Ak by však bolo treba, tak
oslovíme nášho zriaďovateľa,  mesto Gelnicu,  aby nám pomohol,"  uviedla riaditeľka Bibiána Krajníková.  Aj  v
Gelnici budú mať prváčikovia slávnostné stretnutie spolu s rodičmi na školskom dvore, odtiaľ sa presunú do tried.
Zmena nastane až v ďalších dňoch, keď obvykle mohli ísť rodičia aspoň počas prvého týždňa s prvákom až k
triede. „Na škole máme štyri  vchody,  pričom otvárame tri  prvé ročníky a jeden nultý. Preto pri každom bude
triedna učitelia, ktorá preberie prváčika od rodiča a odvedie ho ku skrinke, kde mu aj pomôže s prezúvaním.
Stanovili sme preto desaťminútové intervaly na príchod detí, aby sme to stíhali," dodala Krajníková. Knižnica sa
premení na izolačnú miestnosť v Základnej škole v obci Záhradné v Prešovskom okrese, ktorú navštevuje 52
žiakov. „Máme dostatok dezinfekčných prostriedkov, veľa sme ešte zakúpili v júni. Od štátu sme dostali minimum
na rozdiel od veľkých škôl. Verím, že teraz sa na nás nezabudne a dostaneme väčšiu pomoc," dúfa riaditeľ školy
Marián Fabian. Otvorenie školského roka bude na ihrisku, ktoré počas leta dokončili. „Stretnú sa tam všetci žiaci
a učitelia. Prváčikovia potom pôjdu do tried. Stanovili sme podmienku, že do triedy môže ísť len jeden z rodičov,"
dodáva Fabian, ktorému do práce nastúpia všetci pedagógovia. „Sme stabilný kolektív. Ťažké je získať na takú
menšiu školu kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, ale to nie je spôsobené koronavírusom, je to dlhodobá
záležitosť," poznamenal Fabian.

Stredné školy: Chýbajú nám peniaze
Stredná odborná škola v Žarnovici hlási dostatok rúšok aj dezinfekcie. „Niečo sme si zabezpečili  sami, no

pridala sa tiež župa. Tá nám zaplatí aj to, čo sme si už nakúpili," hovorí riaditeľ Stanislav Hlavna. „Pre našich
zhruba 150 študentov máme pripravených zatiaľ päťsto zväčša jednorazových rúšok. Pedagógom a ostatným
zamestnancom sme kúpili respirátory, samosprávny kraj nám poslal dva bezkontaktné teplomery. Ďalší sme si
kúpili  my,"  vraví  riaditeľ.  Zatiaľ  komunikovali  len  s  niekoľkými  rodičmi,  študenti  sa  podlá  nich  zdržujú  na
Slovensku. Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč vraví, že škola nemá dosť dezinfekčných
prostriedkov ani  peňazí.  „Sme veľká škola,  máme 850 žiakov, takže zatiaľ  máme prostriedky tak na týždeň,
uvidíme, ako sa budú míňať," konštatuje riaditeľ. Škola si všetko musela zabezpečiť podľa Kováča z vlastných
finančných zdrojov. „Zriaďovateľ zatiaľ neprispel dezinfekčnými prostriedkami ani finančne. Od štátu sľubované
bolo, ale nedostali  sme nič," dodáva riaditeľ. Keďže škola musela kupovať dezinfekčné prostriedky zo svojich
peňazí, riaditeľ konštatuje, že teraz jej finančné zdroje budú chýbať. „Mali sme kupovať počítače, nákup sme však
zabrzdili,  pretože peniaze sme museli  dať na koronu a predpokladáme, že ďalšie ešte budú potrebné. Ak sa
sľubované peniaze z ministerstva školstva dostanú k nám, tak to bude prínosné," hovorí Kováč. S rúškami v
triedach to bude podľa Kováča komplikované, ale aj z hľadiska bezpečnosti bude lepšie ich mať. „Možno tretina
kolegov má okolo šesťdesiat rokov, takže v zásade povinnosť mať rúška vítajú. Bude to náročné pre žiakov aj
učiteľov, ale z hľadiska ochrany zdravia je to lepšie," mieni riaditeľ Kováč. Dostatok hygienických pomôcok má aj
Gymnázium  na  Školskej  ulici  v  Spišskej Novej Vsi a  podlá  riaditeľa  Jozefa  Kačengu  nebolo  problémom
vytvorenie  izolačnej  miestnosti.  „Problém vidím pri  premiešavaní  žiakov.  Náš systém výučby je  založený  na
voliteľných predmetoch a cvičeniach, a tam sa stretávajú študenti z viacerých tried. Napríklad trieda sa delí podľa
jazyka, ktorý si študenti vybrali. Uvažujem aj nad možnosťou, že prvé dva týždne nepristúpime k deleniu tried a
prispôsobíme vyučovací proces," poznamenal Kačenga.

Od 1. septembra sa rozširuje zoznam tzv. červených krajín
Po príchode z tzv. červených krajin sa musí každý telefonicky alebo e-mailom nahlásiť na miestne príslušný

regionálny  úrad  verejného zdravotníctva  alebo na  www.korona.gov.sk/ehranlca.  V  povinnej  izolácii  zostávajú
všetci, ktorí s touto osobu žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň od návratu úrad zmanažuje test na
ochorenie COVID-19. Ak je výsledok! negatívny, domáca izolácia sa končí pre celú domácnosť. Ak je výsledok
pozitívny,  izolácia  trvá  ďalej  podľa  pokynov  hygienika.  Tzv.  červené,  teda  rizikové  krajiny:  Portugalsko,
Španielsko,  Francúzsko,  Belgicko,  Holandsko,  Malta,  Chorvátsko,  Švédsko,  Bielorusko,  Ukrajina,  Rumunsko,
Srbsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko, Albánsko.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 v školách
Žiak prinesie do školy čestné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať informácie o ceste mimo SR od 17. augusta,

prípadne účasti na hromadnom podujatí.
Rodič bude podpisovať aj  vyhlásenie o bezinfekčnosti  a informáciu o absolvovaní karantény po pobyte v

rizikovej krajine.
Je zavedená povinnosť prvé dva týždne nosiť aj v triedach rúško. Opatrenie sa týka žiakov na druhom stupni

základných  škôl  a  stredoškolákov.  Povinné  je  aj  pre  žiakov  s  chronickými  ochoreniami  dýchacích  ciest  s
dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre,  u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k
zhoršeniu stavu. Prekytie tváre však nie je povinné pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým
postihnutím a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  (napr.  bazén,  posilňovňa) sa do 20. septembra nebudú
využívať.

Do 14. septembra nesmie škola spájať na vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried, napríklad pri výučbe
cudzích jazykov.

Činnosť školských klubov by mala byť obmedzená.
Do 1. októbra nebudú fungovať krúžky.
Organizácia školy v prírode a lyžiarskeho výcviku bude možná len po odsúhlasení regionálnym hygienikom..



Školy  musia  vyčleniť  na  začiatku  školského  roka  jednu  miestnosť  určenú  na  bezprostrednú  izoláciu
infikovaného.

Pri  podozrení  na  ochorenie  žiaka/pracovníka  musí  rodič/pracovník  kontaktovať  telefonicky  všeobecného
lekára.

Materské školy: Dezinfekcia je priorita
Materskú školu v Turzovke navštevuje 180 detí. Zástupkyňa riaditeľky Jarmila Čestická vraví, že na príprave

začiatku školského roka stále pracujú. „Tlačíme dotazníky, ktoré nám prišli z ministerstva. Štyristo kusov sme už
mali vytlačených, no v stredu ich aktualizovali a zmenili dátumy, ktoré z 31.8. prepísali na 1. septembra, takže
nám pridali prácu navyše," hovorí s tým, že to zobrali športovo. Teplomery, čistiace a dezinfekčné prostriedky im
prídu v pondelok.  Minulú stredu a štvrtok mali  s  rodičmi najmä nových nastupujúcich škôlkarov konzultačné
hodiny, aby vedeli, do akých priestorov ich deti pôjdu a čo všetko budú potrebovať. Riaditeľka Materskej školy na
ulici Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach Mariana Horilová hovorí, že izolačnú miestnosť pripravili z učebne
angličtiny, kde bude v prípade podozrenia dieťa izolované, kým príde jeho zákonný zástupca. „Dezinfekciu ešte
musíme dokúpiť, ale zásoby dezinfekcie aj rúšok nám na rozbeh na prvé dva týždne zatiaľ postačujú. Nákup
dezinfekcie je priorita, teda sa nebude kupovať niečo iné," upozorňuje Horilová. Riaditeľka Materskej školy na
Muškátovej ulici v Košiciach Monika Varchalová sa už s rodičmi najmenších stretla spolu s učiteľkami, ktoré sa
budú starať počas dňa o deti. „Dohodli sme sa, že svoje dieťa bude ráno sprevádzať iba jeden rodič, ktorý sa
bude môcť pozrieť aj do triedy. Pre všetkých škôlkarov sme urobili rozpis, kedy majú prísť, a obmedzili sme čas
Všatni na desať minút," konštatovala Varchalová. Škôlka využila ponuku zriaďovateľa a požiadala o dezinfekciu a
rúška, ale má aj vlastnú zásobu.

Apelujeme na rodičov, aby boli zodpovední, keď chcú, aby sme sa v škole učili čo najdlhšie.
Miroslav Šumichrast riaditeľ Základnej školy Veľkomoravská v Trenčíne

[Späť na obsah]

5. Polemiky o tatranských medveďoch
[30.08.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Alfonz Šuran]

Alfonz Šuran,  moderátor:  „V  otázke,  ako vyriešiť  problém s  medveďmi  v  intravilánoch tatranských osád,
nejestvuje zhoda. Predstavitelia samosprávy žiadajú reguláciu šelmy odstrelom. Ministerstvo životného prostredia
s  takýmto  riešením nesúhlasí.  Minister  Ján  Budaj  v  nedeľu  navštívil  Vysoké Tatry.  Hovoril  s  predstaviteľmi
samosprávy, no s primátorom Jánom Mokošom sa stretnúť za rokovacím stolom nechcel. Ten sa totiž nedávno
vrátil z rizikového Chorvátska.“

Jozef Slivenský, redaktor: „Radnica tvrdí, že počet stretnutí ľudí  s medveďmi v Tatrách rok čo rok stúpa.
Medvede už šokovali aj štátnych policajtov na ich základni v Starom Smokovci a dokonca aj primátora.“

Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry (nezávislý): „Som prichádzal  z divadla zo  Spišskej Novej Vsi s
manželkou. Do garáže som dal auto. Idem ku vchodu na Tatranských Zruboch a samozrejme medveď hnedý
tam.“

Jozef Slivenský: „Mesto Vysoké Tatry vedie presné štatistiky stretnutí občanov s medveďmi. Len v tomto roku
zatiaľ eviduje tristopätnásť takýchto udalostí.“

Daniela  Birková,  hovorkyňa  mesta  Vysoké  Tatry:  „Bolo  v  roku  2019  hlásených  deväťstopäťdesiatdeväť
prípadov, čo je enormný nárast, kdežto v roku 2018 ich bolo päťstodvadsaťpäť.“

Jozef Slivenský: „Nikomu sa nič nestalo, no toto tvrdenie primátora neuspokojí. Miestnych obyvateľov treba
podľa neho chrániť.“

Ján Mokoš: „Už nechodia len medvede do kontajnerov, ale voľne sa prechádzajú tu po tejto ceste. Idú ráno
tam, za tri hodiny späť.“

Jozef Slivenský: „Primátor tvrdí, že medvede sú premnožené. Ochranári oponujú – kým v Tatrách nebude
dokonale zabezpečený odpad, problém sa bude neustále opakovať. Ak by aj medvede v intravilánoch usmrtili,
čoskoro  za  pachom  odpadkov  prídu  ďalšie.  Radnica  investovala  takmer  dva  milióny  do  zneprístupnenia
odpadkov.  Tam,  kde  sú  takéto  chránené  kontajnerové  stojiská,  sa  podľa  údajov  ministerstva  medvede
nezdržiavajú.“

Ján Budaj, minister životného prostredia (OĽaNO): „Zatiaľ ale veľké milióny, ktoré do Vysokých Tatier išli,
nezmenili nič na tom, že veľká časť stojísk je nezabezpečená.“

Jozef  Slivenský:  „Samospráva  chce,  aby  medveďa  prekategorizovali  z  prísne  chránenej  na  lovnú  zver.
Podobný názor má aj poľovnícka komora, ktorá v tomto zmysle nedávno uverejnila otvorený list.“

Stanovisko Slovenskej poľovníckej komory (text v obraze): „Žiadame, aby Ministerstvo životného prostredia
požiadalo o vyňatie medveďa hnedého zo zoznamu prísne chránených druhov a požiadalo o zaradenie ho do
zoznamu chránených druhov, ktoré je možné manažovať.“

Ján Budaj: „Tieto požiadavky z ich pohľadu sú samozrejme pochopiteľné, ale keby sme nechali chránené
živočíchy na rozhodnutia poľovníckej komory, už by sme žiadne nemali.“

Jozef  Slivenský:  „Mesto  Vysoké  Tatry  tento  rok  požiadalo  ministerstvo  životného  prostredia  o  súhlas  s
odstrelom desiatich medveďov. Rezort  nedovolil  usmrtiť ani jedného. Filozofia rezortu životného prostredia je



taká, že s odstrelom medveďa bude súhlasiť len vtedy, ak bude ohrozovať ľudské životy. Neuskutočnia to však
poľovníci, ale tím medvedích špecialistov.“

[Späť na obsah]

6. Eszméletlenre itta magát a szünidő végén egy 12 éves lány
[30.08.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia]

https://parameter.sk/eszmeletlenre-itta-magat-szunido-vegen-egy-12-eves-lany

Eszméletlenül  találtak  az  iglói  (Spišská Nová Ves)  városi  rendőrök  egy  12  éves  lányt.  A  túlzott
alkoholfogyasztástól ájult el.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)
A helyi kamerarendszer operátora vette észre az egyik felvételen, hogy a helyi alapiskola területén fiatalok

iszogatnak,  ezért  kiküldött  oda  egy  járőrt.  Marcel  Garčár,  a  városi  rendőrség  parancsnoka  a  Joj  TV-nek
nyilatkozva elmondta, hogy mikor az egységük kiért, a 12 éves lány már eszméletlenül feküdt, ezért rendőreik
elsősegélyben részesítették.

Míg  a  mentők  ki  nem  érkeztek,  stabil  testhelyzetbe  fektették,  és  ellenőrizték,  nehogy  megfulladjon.  A
parancsnok szerint a fiatalok, akikkel kint volt,  nem is próbáltak segíteni neki, nem is figyeltek rá, ők szintén
részegek voltak - árulta el az egyik városi rendőr, aki kiment a helyszínre.

Alena Ludányiová, az iskola igazgatója elmondta, hogy sajnos az iskola területén gyakori, hogy a fiatalkorúak
alkoholizálnak. Nyolckor ugyan bezárják a kapukat, de ez nem állítja meg azokat, akik ott akarnak tengni-lengni.
Szavai szerint majdnem minden reggel találnak ott üres üvegeket. Úgy véli, ez ellen nem tudnak semmit sem
tenni, ugyanis mindenki a saját gyerekéért felel.

(Noviny.sk)
[Späť na obsah]

7. Korona mení školy. Pozrite sa ako
[30.08.2020; style.hnonline.sk; Osobnosti; 00:00; Iveta Grznárová]

https://style.hnonline.sk/osobnosti/2201829-korona-meni-skoly-pozrite-sa-ako

Ako koronavírus zasiahol naše školstvo?
Letné školy,  návšteva rodín zo strany učiteľov,  vysvedčenia bez známok. Takto COVID-19 zasiahol  naše

vzdelávanie. V článku publikovanom v HN Magazíne sme sa v rámci neho pozreli na štyri oblasti.
Ako bude vyzerať nový školský rok
Celoplošné  zatváranie  škôl  už  ministerstvo  školstva  neplánuje.  Preto  vytvorilo  manuál,  ktorý  stanovuje

základné podmienky počas trvania pandémie.
Zelená fáza predstavuje stav,  keď škola nemá žiadneho podozrivého ani  pozitívneho žiaka či  pedagóga.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, keď má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca.
Červená  fáza  obsahuje  zoznam  opatrení  v prípade  niekoľkých  potvrdených  prípadov  u žiakov  alebo

pedagóga. „Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú
musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia.

Žiaci  zo  škôl  s červeným  označením  sa  budú  vzdelávať  dištančne,“  vysvetlil  minister  školstva  Branislav
Gröhling.

Pri vstupe do budovy musí byť dostupná dezinfekcia rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú
rúška v interiéri školy povinné pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl. Pre žiakov prvého
stupňa budú odporúčané.

Toalety  musia  byť  vybavené  mydlom  a jednorazovými  papierovými  utierkami.  Odporúča  sa  nepoužívať
klimatizáciu  a ventilátory.  Upratovanie  a dezinfekcia  toaliet  bude  zabezpečená  minimálne  dvakrát  denne,
dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť
do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej
miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov.

Škola si  na  začiatku  roka vyčlení  jednu miestnosť  určenú na  bezprostrednú  izoláciu  žiaka,  u ktorého sa
vyskytnú  príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia.  Ak dieťa,  žiak alebo študent
vykazujú známky ochorenia, okamžite si nasadia rúško.

https://style.hnonline.sk/osobnosti/2201829-korona-meni-skoly-pozrite-sa-ako
https://parameter.sk/eszmeletlenre-itta-magat-szunido-vegen-egy-12-eves-lany


Nožnice medzi žiakmi sa roztvorili
Výučba na diaľku,  najčastejšie  prebiehajúca  prostredníctvom online  vyučovania,  znevýhodnila  tisíce  detí.

Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky sa bez pripojenia na internet ocitlo až 32-tisíc žiakov základných škôl.
Aj  prístup  k  technike  mali  značne  obmedzený,  a  to  najmä  deti  z chudobných  a  rómskych  domácností.

Notebook má napríklad len niečo vyše dvadsať percent z nich.
Okrem chýbajúceho vybavenia  majú často deti  zo  sociálne  slabšieho prostredia  aj  menšie technologické

zručnosti. Učitelia teda museli vymyslieť spôsob, ako aj tieto znevýhodnené deti zapojiť do vyučovania.
Najproblematickejšie to bolo s prvákmi. Martina, ktorá už od skončenia strednej školy pracuje ako asistentka

rómskych  detí  na základnej  škole v  Spišskej Novej Vsi,  posielala  deťom pracovné listy  na upevňovanie si
abecedy alebo rátania príkladov do dvadsať.

„Rozpísali sme im, aké písmeno majú na daný deň čítať a písať. Podobne sme to riešili aj s inými predmetmi.
Potom sme si volali do školy rodičov a vysvetlili im, ako to bude fungovať,“ dodáva.

Skontrolovať prácu detí  tak bolo v tomto období  tiež náročné,  chýbala aj  spätná väzba.  Niektorí  priniesli
vypracované úlohy sami do školy, iní ich poslali e-mailom alebo osobne cez učiteľa, ktorý ich doma navštevoval.

Učilo sa aj v lete
Do takzvanej letnej školy sa zapojilo 244 škôl na Slovensku. Cieľom bolo vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a

zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania.
Program, ktorý sa konal posledné tri  augustové týždne,  oslovil  široké spektrum škôl. A to až natoľko, že

ministerstvo školstva v ňom plánuje pokračovať. Niektoré školy by trvanie letného vzdelávanie privítali aj na celé
dva mesiace.

Vysvedčenie bez známok
Takmer všetci žiaci si oproti minulým rokom zlepšili známky. Učitelia totiž prihliadali na sťažené podmienky.

Niektorí namiesto známok dostali slovné hodnotenie. Školy si mohli zvoliť aj túto alternatívu.
Ministerstvo školstva bojovalo tiež za to, aby žiadny žiak neprepadol, pár prípadov sa však našlo. Školy totiž

prihliadali na nezodpovedný prístup žiakov aj za sťažených podmienok.
„Máme troch žiakov, ktorí absolvujú komisionálne preskúšanie, keďže sa dištančne vôbec nezapájali,“ vyjadril

sa pre HN ešte v júni riaditeľ Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave Gabriel Kalna.
Podobná situácia  nastala  aj  v bratislavskej  Základnej  škole  Bieloruská,  kde  prepadnú  dve  žiačky.  Podľa

riaditeľky Kataríny Jandovej ich bolo náročné dostať do školy aj v júni, aby ukázali úlohy a zadania, ktoré si doma
vypracovali. Nuž, ani korona nie je automatická vstupenka do ďalšieho ročníka.

[Späť na obsah]

8. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (sobota
+34)

[30.08.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]

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

Za sobotu pribudlo na Slovensku ďalších 34 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-
19 (jeden v Banskobystrickom kraji – okres Rimavská Sobota). Laboratóriá v tento deň vyšetrili 1 951 odobratých
vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 3 876 pozitívne testovaných na koronavírus a 33 úmrtí, pričom sa
celkom testovalo 334 344 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov.

29. augusta 2020 (34 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v sobotu zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (1 052), Košický kraj 1 (500), Nitriansky
kraj 7 (251), Prešovský kraj 4 (462), Trenčiansky kraj 1 (591), Trnavský kraj 3 (346) a Žilinský kraj 5 (450).

Pozitívne testovaných bolo 18 mužov a 16 žien vo veku od 3 do 62 rokov v okresoch Bratislava (12), Žilina
(5), Nitra (4), Nové Zámky (3), Sabinov (2), Prešov (2), Galanta (1), Hlohovec (1), Michalovce (1), Považská
Bystrica (1), Rimavská Sobota (1) a Trnava (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 24, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 278 ľudí.
Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 50 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 565
28. augusta 2020 (114 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

223). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 35 (1 040), Košický kraj 19 (499), Nitriansky kraj
12 (244), Prešovský kraj 6 (458), Trenčiansky kraj 12 (590), Trnavský kraj 14 (343) a Žilinský kraj 13 (445).

Pozitívne testovaných bolo 58 mužov a 56 žien.  Najviac testov z pozitívnym výsledkom bolo v okresoch
Bratislava (26), Michalovce (11), Trnava (10), Nitra (7), Žilina (5). Ďalej aj v okresoch Senec, Senica, Myjava,
Sabinov,  Piešťany,  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Vranov  nad  Topľou,  Prešov,  Trenčín,  Ružomberok,  Liptovský

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/


Mikuláš, Košice, Šaľa, Námestovo, Čadca, Púchov, Ilava, Pezinok, Prievidza, Malacky, Zvolen, Lučenec, Snina,
Považská Bystrica, Skalica, Nové Zámky či Komárno.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 254 ľudí.
Hospitalizovaných je 74 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 555.
27. augusta 2020 (102 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  vo štvrtok zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 220).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  33  (1  005),  Košický  kraj  15  (480),
Nitriansky kraj 12 (232), Prešovský kraj 7 (452), Trenčiansky kraj 10 (578), Trnavský kraj 6 (329) a Žilinský kraj 18
(432).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (30), Námestovo (13), Žilina (8), Nitra (7), Trenčín (6),
Rožňava (5), Senica (5), Prešov (3), Bytča (2), Dolný Kubín (2), Galanta (2), Komárno (2), Liptovský Mikuláš (2),
Prievidza (2), Púchov (2), Stará Ľubovňa (2), Hlohovec (1), Humenné (1), Kysucké Nové Mesto (1), Nové Zámky
(1), Piešťany (1), Poprad (1), Rimavská Sobota (1), Šaľa (1) a Topoľčany (1). Je medzi nimi 56 žien a 46 mužov,
sú vo veku od 4 do 82 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 19, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 225 ľudí.
Hospitalizovaných je 72 pacientov, u 49 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 6 pacienti a na pľúcnej

ventilácii piati. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 470.
26. augusta 2020 (90 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  stredu  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 219). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (972), Košický kraj 8 (465), Nitriansky
kraj 4 (220), Prešovský kraj 22 (445), Trenčiansky kraj 15 (568), Trnavský kraj 4 (323) a Žilinský kraj 8 (414).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (22), Ilava (6), Michalovce (6), Poprad
(6), Stará Ľubovňa (5), Trenčín (5), Žilina (4), Bardejov (3), Dunajská Streda (3), Nitra (3), Prešov (3), Prievidza
(3), Kežmarok (2), Košice (2), Liptovský Mikuláš (2), Malacky (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Banská
Bystrica (1), Brezno (1), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Považská Bystrica (1), Sabinov (1), Senec (1), Šaľa (1) a
Trnava (1). Je medzi nimi 37 žien a 53 mužov, sú vo veku od 5 do 78 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 2 206 ľudí.
Hospitalizovaných je 75 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 387.
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 po korekcii MZ SR vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 29 (945), Košický kraj
23 (457), Nitriansky kraj 8 (216), Prešovský kraj 1 (423), Trenčiansky kraj 12 (553), Trnavský kraj 7 (319) 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).

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)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
27
Levice
OP Karusel
Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza

Muž
33
Prievidza

Muž
35
Prievidza

Muž
57
Prievidza



Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza

Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

Žena
23
Prievidza
v karant, stredisku VDZ VS Financie
Žena
32
Prievidza

Žena
47
Prievidza

Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

Muž
34
Šaľa
OP Karusel
Muž
56
Šaľa
OP Karusel
Žena
51
Šaľa
OP Karusel
Žena
69
Šaľa
OP Karusel
Žena
49
Vranov nad Topľou
v karanténnom stredisku Pezinok



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

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
33
Bratislava

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda

Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda

Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37



Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena
26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena
34
Martin

Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55
Martin

Žena
56
Martin

Žena
57
Martin

Žena
61
Martin



Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok

Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza

Žena
52
Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice

Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin

Muž
42
Ružomberok
neznámy, vyšetrený v Ružomberku
Muž
28



Martin
DSS
Muž
40
Martin
DSS
Muž
70
Martin
DSS
Muž
72
Martin
DSS
Muž
74
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Žena
54
Martin
DSS
Žena
61
Martin
DSS
Žena
63
Martin
DSS
Žena
66
Martin
DSS
Žena
70
Martin
DSS
Žena
72
Martin
DSS
Žena
80
Martin
DSS
Žena
81
Martin
DSS
Žena
83
Martin
DSS
Žena
84
Martin
DSS
Žena



86
Martin
DSS
Žena
87
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
89
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
–
Martin
DSS, vek neznámy
Žena
44
Košice – okolie
OP Karusel
Muž
21
Revúca
OP Karusel
Žena
54
Revúca
OP Karusel
Muž
13
Rim. Sobota
OP Karusel
Muž
28
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
46
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
78
Spišská N. Ves
OP Karusel
Muž
36
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
Vek
Okres
Poznámka
Muž
26

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava

Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23

Ilava

Žena
67

Ilava



Muž
44

Košice – okolie

Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17

Martin

Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20

Michalovce

Žena
24

Nové Zámky



Žena
36

Nové Zámky

Žena
50

Nové Zámky

Žena
81

Poprad

Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena
67

Revúca

Žena
23

Senica



Muž
53

Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21

Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava

Muž
60

Trnava

Žena
62



Trnava

Muž
30

Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž
67

Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS

Žena
61

Stará Ľubovňa

prekladaná do DSS



Žena
8

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
21

Michalovce



v karant. stredisku Modra

Žena
39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30

Nitra

v karant. stredisku Poprad

Muž
38

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
Bardejov
66
Muž
Bratislava



73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž
Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
35
Žena
Bratislava
27
Muž
Čadca
28
Muž
Čadca
25
Žena
Dunajská Streda
55
Žena
Dunajská Streda
52
Žena
Dunajská Streda
40
Muž
Dunajská Streda
18
Muž
Košice
47
Muž
Košice
29
Muž
Košice – okolie
49
Žena
Košice – okolie
36
Žena
Levoča
58
OP Karusel
Muž
Martin
52



Muž
Michalovce
53
Žena
Michalovce
49
OP Karusel
Muž
Michalovce
48
OP Karusel
Muž
Michalovce
44
Žena
Michalovce
36
OP Karusel
Muž
Michalovce
34
OP Karusel
Muž
Michalovce
31
OP Karusel
Žena
Michalovce
28
OP Karusel
Muž
Michalovce
26
OP Karusel
Muž
Michalovce
25
Muž
Michalovce
23
OP Karusel
Žena
Michalovce
14
Žena
Pezinok
85
DSS
Muž
Pezinok
64
Žena
Pezinok
30
Muž
Pezinok
22
Muž
Pezinok
21
Žena
Prešov
68
Muž
Prešov
65
Muž



Prievidza
64
Žena
Prievidza
56
Žena
Prievidza
53
adresa neznáma
Žena
Prievidza
48
Žena
Prievidza
47
adresa neznáma
Žena
Prievidza
45
Žena
Prievidza
43
adresa neznáma
Muž
Prievidza
42
Muž
Prievidza
37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž
Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena
Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27



Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27
Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
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
Poznámka
Muž
5
Bratislava
Muž
24
Bratislava
Muž
62
Bratislava
Žena
37
Bratislava
Muž
78



Liptovský Mikuláš
Muž
81
Košice
Žena
92
Senec
Žena
55
Spišská Nová Ves
Žena
67
Nové Zámky
Muž

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena

55
Pezinok
DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok
DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

82



Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena

88
Pezinok
DSS
Žena

95
Pezinok
DSS
Žena
39
Rožňava
Muž
40
Zlaté Moravce
Muž
18
Spišská Nová Ves
Muž
42
Trnava
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
Poznámka
Muž
37
Nitra
Žena
58
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
61
Pezinok
DSS
Muž



39
Košice – okolie
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
30
Bánovce nad Bebr.
v kar. stredisku VDZ VS Financie
Žena
85
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
69
Pezinok
DSS
Žena
56
Pezinok
DSS
Muž
66
Pezinok
DSS
Žena
89
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Muž
10
Prešov
Muž
56
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
64
Pezinok
DSS
Muž
86
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
60
Pezinok
DSS
Žena



79
Pezinok
DSS
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Muž
73
Pezinok
DSS
Žena
52
Košice
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
49
Pezinok
DSS
Žena
92
Pezinok
DSS
Žena
77
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Muž
67
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Muž
85
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
90
Pezinok
DSS



Žena
38
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Žena
90
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
83
Pezinok
DSS
Žena
72
Pezinok
DSS
Žena
83
Pezinok
DSS
Muž
65
Pezinok
DSS
Žena
44
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Žena
80
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
26
Námestovo
Muž
43
Brezno
v karanténnom stredisku Lešť
Žena
64
Michalovce
Žena



95
Košice – okolie
Muž
56
Košice – okolie
Žena
49
Pezinok
Muž
27
Bardejov
Žena
64
Dolný Kubín
Muž
76
Pezinok
DSS nový
Muž
31
Bratislava
Žena
23
Banská Bystrica
Žena
78
Bratislava
Žena
86
Bratislava
Žena
88
Bratislava
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
31
Komárno
v karanténnom stredisku
Žena
32
Rimavská Sobota

Žena
36
Považská Bystrica
v karanténnom stredisku
Muž
49
Spišská Nová Ves

Muž
39
Vranov nad Topľou

Žena
21
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Muž
30
Ružomberok
v karanténnom stredisku
Muž
18
Vranov nad Topľou

Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80



Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena
20
Bratislava

Muž
24
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Žena
54
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
45
Spišská Nová Ves

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60
Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina

Žena
26
Dunajská Streda



Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec

Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
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)
Pohlavie
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Žena
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)



Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
40
Zlaté Moravce

Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin

Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda

Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava

Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17



Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena
32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
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)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Žena
31
Trenčín

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča

Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín

Muž
62
Bratislava

Žena
32



Bratislava

Žena
69
Trenčín

Žena
22
St. Ľubovňa
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
30
Kežmarok

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie

Muž
52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

Žena
54
adresa neuvedená
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
11
Bratislava

Muž
45
Námestovo
v karanténe Gabčíkovo
Muž
48
Brezno
v karanténe Gabčíkovo
Žena
53
Prievidza

Muž
61
Prievidza

Muž



54
bez adresy
v karanténe Gabčíkovo
Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
56
Bratislava

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29
Pezinok

Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava

Žena
24
Rožňava

Žena
42
Pezinok

Žena
51
Prešov



Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava

Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena
60
Bratislava

Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
22
Martin
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Topoľčany
v karanténe Gabčíkovo
Žena
60
Bratislava

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43
Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž
29
Bratislava

Žena
54
Bratislava



Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky

Žena
59
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
30
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Žena
33
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Bratislava

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21
Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena
46
Malacky

Žena
28
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
24
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
29
Nitra

Žena
41
Piešťany

Muž
34
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
34
Nitra
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
25
Trebišov
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
26
Kežmarok
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
Šaľa

Muž
23
B.Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA



Žena
24
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
42
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
37
Spišská Nová Ves

Muž
62
Bratislava

Žena
28
Banská Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
33
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
32
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
28
Bardejov
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
29
Liptovský Mikuláš
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
24
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
50
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
61
Žilina

Muž
28
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
56
Nové Zámky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
27
Trnava
v Gabčíkove
Žena
64



Prešov

Žena
20
Brezno

Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55
B. Bystrica

Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica

Žena
10
Martin

Muž
67
Martin

Muž
41
Bratislava



Žena
27
Košice
adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
Žena
77
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

Muž
44
Košice – okolie
v karant. stanici Piešťany
Žena
59
Senec

Žena
30
Pezinok

Žena
43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž
36
Bratislava

Muž
23



Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž
56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
40
Trenčín
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
29
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
46
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
31
Zvolen
v karant. stanici APZ BA
Žena
28
Turčianske Teplice
v karant. stanici APZ BA



Žena
42
Prešov
v karant. stanici APZ BA
Žena
23
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
32
Pezinok
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
30
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
30
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
24
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Poltár
v karant. stanici APZ BA
Žena
27
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
2
Liptovský Mikuláš

Muž
53
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
22
Kežmarok
v karant. stanici APZ BA
Žena
56
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
48
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Gelnica
v karant. stanici APZ BA
Žena
21
Bardejov



v karant. stanici APZ BA
Muž
33
Rimavská Sobota
v karant. stanici APZ BA
Muž
29
Piešťany
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Muž
45
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
43
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)
Pohlavie
Muž
Muž
Ženy
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Muž
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
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)
Pohlavie
Žena
Muž



Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž



Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
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]

9. Basketbalová extraliga žien bude napokon osemčlenná
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Ilustračná snímka. Foto: TASR – Lukáš Grinaj
Hracia komisia  Slovenskej  basketbalovej  asociácie  (SBA)  v  zmysle  svojho  hracieho poriadku rozhodla  o

doplnení súťaže o družstvo BK ŠK UMB Banská Bystrica.
Bratislava 30. augusta (TASR) - Najvyššia slovenská basketbalová súťaž žien bude mať napokon párny počet

účastníkov - osem. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v zmysle svojho hracieho poriadku
rozhodla o doplnení súťaže o družstvo BK ŠK UMB Banská Bystrica. V meste pod Urpínom tak budú pôsobiť až
dva celky s extraligovou príslušnosťou. Najvyššiu súťaž už dlhodobo hrá BK ŠKP 08 Banská Bystrica. Bystrické
„sovičky“ idú do najvyššej súťaže po šesťročnom pôsobení v prvej lige. V predchádzajúcom ročníku sa dostali do
semifinále play off, kde boli nad ich sily basketbalistky Starej Turej. “Toto rozhodnutie je vyústením poctivej práce
všetkých členov klubu a podpory vedenia Univerzity Matela Bela, FF UMB, KTVŠ FF UMB, SAUŠ, ŠK UMB,
našich sponzorov,  priateľov  a našich verných  fanúšikov.  Nebude to  jednoduché v dnešnej  dobe a súčasnej
finančnej  a  spoločenskej  situácii,  ale  týmto  krokom  chceme  podporiť  slovenský  šport  a  jednu  zo  svetovo
najkrajších športových hier,  akou basketbal určite je.  Ako jediný vysokoškolský tím v najvyššej  basketbalovej
súťaži chceme však aj ukázať, že jednou z ciest, ako udržať šport na vrcholovej úrovni, je práve spojenie športu a
vzdelania, pri dlhodobo dobre nastavenej vzájomnej spolupráci všetkých zúčastnených subjektov,“ uvádza sa na
oficiálnom facebookovom profile klubu BK ŠK UMB Banská Bystrica. V prvom kole sa 30. septembra predstavia
doma proti Piešťanským Čajkám. Snaha vedenia SBA sa podarila dotiahnuť do úspešného konca, najskôr sa
hovorilo o druhom zástupcovi z Košíc. ”Prezidentovi SBA som dal sľub, že ak bude mať liga nepárny počet, tak
sme  ju  pripravení  doplniť  našim  juniorským  tímom.  Dokázali  by  sme  poskladať  družstvo  z  dvanástich
talentovaných dievčat. Pôsobenie v extralige by im dalo veľa aj za cenu, že by vysoko prehrávali. Zákon o športe
však vylučuje pôsobenie dvoch tímov s jedným majiteľom v jednej súťaži,“  vyjadril  sa pred niekoľkými dňami
generálny  manažér  Košíc  Daniel  Jendrichovský  pre  oficiálny  klubový  web.  Na  archívnej  snímke  generálny
manažér Good Angels Daniel Jendrichovský. Foto: TASR – František Iván

ŠBK Šamorín -  BK ŠKP 08 Banská Bystrica  Young Angels  Košice -  BAM Poprad BK ŠK UMB Banská
Bystrica - Piešťanské Čajky MBK Ružomberok - ŠKBD Spišská Nová Ves Dôležité termíny v sezóne 2020/2021:
30. septembra 2020: úvodné kolo základnej časti 9. januára 2021: záverečné kolo základnej časti 16. januára
2021: úvodné kolo nadstavby 12. februára - 14. februára 2021: Final Eight Česko-slovenského pohára 6. marca -
7. marca 2021: Final Six Slovenského pohára 13. marca 2021: záverečné kolo nadstavby 20. marca - 27. marca
2021: prvé kolo play off 31. marca - 14. apríla 2021: semifinále play off 14. apríla - 21. apríla 2021: zápasy o 3.,
5., 7. miesto 17. apríla - 1. mája 2021: finále play off

[Späť na obsah]

10. III. liga: Kalša sa dočkala výhry. A nie hocijakej, nasúkala osem gólov
[30.08.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Marián Špacai]

https://korzar.sme.sk/c/22478112/iii-liga-kalsa-sa-dockala-vyhry-a-nie-hocijakej-
nasukala-osem-golov.html

https://korzar.sme.sk/c/22478112/iii-liga-kalsa-sa-dockala-vyhry-a-nie-hocijakej-nasukala-osem-golov.html
https://korzar.sme.sk/c/22478112/iii-liga-kalsa-sa-dockala-vyhry-a-nie-hocijakej-nasukala-osem-golov.html
https://www.teraz.sk/sport/basketbal-extraliga-zien-napokon-osem/489991-clanok.html


Humenné i Spišské Podhradie rozhodli v poslednej minúte.
V 6. kole III. futbalovej ligy s a zrodilo viacero zaujímavých výsledkov.
Do očí bije osem gólov, ktoré nastrieľala Kalša Stropkovu.
Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte
Domáci pritom doposiaľ čakali na prvé víťazstvo v sezóne.
Úlohu favorita potvrdil Prešov, keď nedal šancu Bardejovskej Novej Vsi.
Tuhý boj videli diváci v Humennom.
Domáci tam rozhodli o výhre nad Sláviou TU Košice gólom v poslednej minúte.
Podobný kúsok sa podaril Spišskému Podhradiu proti Snine.
Prešov – Bard. N. Ves 5:0 (3:0)
Góly:  3.,  52.  Gladiš,  30.  Sabolčík,  35.  Ivanecký  (z  11m),  61.  A.  Pačinda.  ŽK:  Stachura,  Vanta,  Šott.

Rozhodoval: Juhás, 360 divákov.
Prešov: Fabini – Ďurek, Grejták, Luberda, Špak, Lupčo (62. Špilár), Sabolčík, Ivanecký (71. Kopín), Ivanko

Macej (71. Kraľovič), A. Pačinda (62. Makara), Gladiš (62. Gončarevič).
Bard. N. Ves: Mašlej – Rabik (19. Firment, 49. Šott), Stachura, T. Sosňak, Sopko, Poliak, Elizeuš, Pangrác

Piter, Vanta, Elmazi, Theisz.
Lipany – Plavnica 1:1 (0:1)
Góly:  82.  Vysočan  –  6.  J.  Tináth.  ŽK:  Andrič,  Kraľovič  –  Harničar,  Vislocký.  Rozhodoval:  Molitoris,  500

divákov.
Lipany:  Bartoš  –  Kamenec,  Dlugoš,  Mišenko  (37.  Vysočan),  Andrič  (68.  Hovančík),  Poremba,  Kraľovič,

Micherda (81. Popovec), Kovalčík, Pyda, Jacko.
Plavnica: Harničar – Kuľanda, Krajňak, Sova, Vislocký, Vojtek, Rindoš, Križanovský, J. Tináth (89. Valek),

Šljachov (75. Kyšeľa), K. Tináth (90. Štupák).
Sp. Podhradie – Snina 3:2 (2:2)
Góly: 30. Vilkovský, 42. a 90. Komara – 15. Jablonskij, 36. Ferko. ŽK: Staňa, Hritz – Lojka, Mihalčin, Jankaj,

Jablonskij, Losiev. Rozhodoval: Benedik, 300 divákov.
Sp.  Podhradie:  Dzurilla  –  Ďurák,  Staňa,  Komara,  Ferenc  (90.  Sakmár),  Cehuľa,  Mirossay,  Cmorej  (62.

Maliňák), Dunajčan (36. Rokyta), Hritz, Vilkovský.
Snina: Lojka – Mihalčin, Janko, Jankaj (70. Holinka), Jablonskij, Losiev, Rohulskij (60. Voroňák), Ferko (79.

Matta), Hanc, Bednár, Dický.
Sp. N. Ves – Vranov 0:2 (0:0)
Góly: 88. Kozel, 90. Mikluš. ŽK: Baranyi – Mikluš, Verčimák, Sabol. Rozhodoval: Dušek, 250 divákov.
Sp. N. Ves: Gaborčík – Baranyi,  Kamenický, Korba, T. Ontko (35. Šomšák), Tkáč, Ľ. Ontko, Hagara (79.

Dubiňák), Majko, Richnavský, Ištvánik (56. Gibala).
Vranov:  Kapraľ  –  Lukáč,  Hanuščák,  Kozel,  Straka,  Hreha  (76.  Milenky),  Močič  (46.  Sabol),  Mihok  (76.

Verčimák), Mikluš, Petruk, Burcák (90. Jakubov).
Kalša – Stropkov 8:3 (5:2)
Góly: 3. a 9. Capík, 11. a 33. Majerník, 28. Krakovský (z 11 m), 60. a 70. Zeher, 90. J. Kolbas – 20. Matkobiš,

35. a 54. Varga (prvý z 11 m). ŽK: Patkanóci – Levčenko, Poľák, Jakubčo. Rozhodoval: Mano, 183 divákov.
Kalša: E. Kolbas – Krakovský (86. Majný), Pilipčuk (46. Pa. Šuľák), Patkanóci, Seman, Kražel, Capík, Kolek

(46. Pástor), J. Kolbas, Majerník (77. Šalagovič), Zeher (90. Novák).
Stropkov: Levčenko – Petrišin (61. Jakubčo), Leško, Harvilko, Daniuk, Kuzma, Varga, Grujovič (71. Zakovič),

Matkobiš, Poľák, Bochin.
Humenné – Slávia TU Košice 2:1 (1:1)
Góly:  33.  Milunovič,  90.  Bednár  – 12.  Kim.  ŽK:  Urban,  Trebuňák  (obaja TU).  Rozhodoval:  Gabštur,  900

divákov.
Humenné: Slávik – Pe. Šuľák, Streňo, Bednár, Harvila, Komjatý, Milunovič (65. Dzurjo), Zlacký, Vasiľ, Skvašík

(57. Polaščík), Bavoľár (34. Černák).
Slávia TU: Pangrác – Popovič (46. Matta), Šosták, Lancoš, Vilčko, Korijkov, Pa. Gere, Gduľa (60. Timkovič),

Maliarenko (88. Vysočan), Človečko (60. Trebuňák), Kim (80. Urban).
Svidník – Sobrance 0:2 (0:1)
Góly: 9. Horňák, 75. Hreško. ŽK: Hudák, Čabala – Vasylynec, Timoševskij. Rozhodoval: Leško, 100 divákov.
Svidník: Dzupina – Kiseľa, P. Hudák, Zapotocký, Matkobiš, Čabala, Ducár, Š. Košč, Tokar, Potoma, K. Hudák

(46. Gajdoš).
Sobrance: Dráb – P. Vaščák, Mišľan, Adam, Stankovič, Ruskovský (83. Olah), Arutiunian, Vasylynec, Horňak,

Timoševskij, Hreško (82. Unhurian).
Krompachy – Giraltovce 1:1 (1:0)
Góly: 32. Kuriško – 82. R. Tomko. ŽK: Rodzik – E. Tomko, Chovanec. Rozhodoval: Knap, 300 divákov.
Krompachy: Burkuš – Kuriško, Kaľavský, I. Košč, Mihalik, Baluch, Jochman, Čegiň (65. Dobrovič, 72. Pavlik),

Rodzik, B. Vaščak, Šemrák.
Giraltovce: Prysiažnjuk – Strmenský (83. Pipčák), E. Tomko, Chovanec, Tkáč, Markovič, Martin Michalko (56.

Mihok), Kuriplach (76. Maroš Michalko), R. Tomko, Belák, Krajňák.
Tabuľka:
1. Prešov 6 5 0 1 17:5 15



2. Plavnica 6 4 2 0 12:4 14
3. Humenné 5 4 1 0 15:5 13
4. Lipany 6 3 3 0 10:4 12
5. TU Košice 6 3 1 2 15:9 10
6. Snina 6 3 1 2 11:9 10
7. Vranov 5 3 0 2 6:6 9
8. Stropkov 5 2 1 2 11:10 7
9. Sobrance 6 2 1 3 9:10 7
10. Giraltovce 6 2 1 3 6:9 7
11. Sp. Nová Ves 6 1 3 2 9:12 6
12. Krompachy 6 1 2 3 6:14 5
13. Kalša 6 1 1 4 14:15 4
14. Sp. Podhradie 5 1 1 3 9:20 4
15. Bard. N. Ves 6 1 0 5 3:12 3
16. Svidník 6 0 2 4 3:12 2
Ďalší program III. ligy
Dohrávky – utorok 1.9. o 16. hod.: Humenné – Vranov, o 17. hod.: Stropkov – Sp. Podhradie.
Sobota 5.9. o 15.30 hod.: Spišská Nová Ves – Humenné, Giraltovce – Lipany.
Nedeľa 6.9. o 10.30 hod.: Slávia TU Košice – Prešov, o 15.30 hod.: Stropkov – Vranov nad Topľou, Snina –

Kalša, Plavnica – Spišské Podhradie, Sobrance – Krompachy, Bard. Nová Ves – Svidník.
[Späť na obsah]

11. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku
[30.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj]

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

BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 3 800 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20.
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili
sa hranice. Po dovolenkovom období však nastal opäť nárast nových prípadov. Slovensko sa ocitlo v druhej vlne
pandémie a vláda vypracovala Pandemický plán. Od septembra platia nové opatrenia. Pozrite si aktuálny zoznam
nakazených.

Aktuálne je na Slovensku vyše 3 800 potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom.
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 3 876 pozitívnych prípadov
Celkový počet vykonaných testov: 334 344
Počet vyliečených pacientov: 2 278 ľudí
Počet úmrtí: 33
Hodnota kĺzavého mediánu: 84
Počet aktívnych prípadov: 1 565
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >>
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >>
V nemocniciach je hospitalizovaných 76 pacientov, z toho u 51 ľudí je podozrenie na koronavírus alebo sa

ochorenie potvrdilo. Na JIS-ke sú siedmi pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii sú štyria pacienti.
Aktuálny ZOZNAM infikovaných
29. august (34 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo sobotu 34 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 951 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 565.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 334 344 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
28. august (114 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo piatok 114 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 453 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 555.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 332 393 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 29 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
27. august (102 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  vo  štvrtok  102 prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  4  360.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 470.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 327 940 laboratórnych testov.

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


Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. august (90 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  90  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  636.  Počet  aktívnych  prípadov  k

dnešnému dňu je 1 387.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 323 580 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. august (84 nových prípadov)
V utorok pribudlo 84 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 090. Počet aktívnych prípadov k dnešnému

dňu je 1 311.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 319 944 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
24. august (28 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 28 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 103. Počet aktívnych prípadov

k dnešnému dňu je 1 252.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 315 854 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. august (68 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 68 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 929. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 238.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 313 751 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 5 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. august (40 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 40 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 723. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 175.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 312 822 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudol jeden vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. august (91 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 91 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 833. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 136.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 311 099 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 102 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. august (123 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 123 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali podľa doterajších údajov 3 245

ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 1 147. Od 15. apríla ide o najvyšší denný nárast prípadov.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 086 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 31 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. august (80 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  80  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  435  ľudí.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 055.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 021 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. august (100 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo  100 prípadov koronavírusu,  čo je  tretí  najvyšší  počet  prípadov od začiatku

pandémie. Celkovo v utorok otestovali 3 684 ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 992.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 300 586 laboratórnych testov.



Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
17. august (15 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  15  prípadov  koronavírusu,  celkovo  v  nedeľu  otestovali  1  583  ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 911.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 296 302 laboratórnych testov.
Ochoreniu  nikto  nepodľahol.  Pribudlo  11  vyliečených  pacientov.  V  nemocniciach  pribudlo  18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pozitívne testovaných na ochorenie covid-19.



Celkovo sa z koronavírusu vyliečilo už 1 864 ľudí, z toho za sobotu zaznamenali  troch vyliečených. Nové
úmrtie na vírus nepribudlo.

Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
7. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo 43 prípadov nákazy covidom-19. Laboratóriá vykonali 3 099 testov, pričom dosiaľ sa

ich spravilo 277 894. Vyliečilo sa ďalších 15 ľudí.
Nepribudlo nové úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
6. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 43 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  2 473 ľudí.  Počet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je k dnešnému dňu 568.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 261 562 testov.
Zdroj: korona.gov.sk
29. júl (20 prípadov)



Na Slovensku otestovali  1 851 ľudí,  z toho 20 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne
máme 2 265 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 259 386 testov.
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
28. júl (41 prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 296 ľudí,  z toho 41 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 229 testov.



Pribudlo osem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. júla (3 nové prípady)
Na Slovensku otestovali 410 ľudí, z toho 3 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 979

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

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

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

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

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

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

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

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

máme 1 893 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 228 829 testov.
Pribudlo 12 vyliečených ľudí. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. júl (19 nových prípadov)



Na Slovensku otestovali  2 172 ľudí,  z toho 19 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne
máme 1 870 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 225 950 testov.
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. júl (53 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 284 ľudí,  z toho 53 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

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

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

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

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

máme 1 687 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 211 813 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
29. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku otestovali 784 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme

1667 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 209 750 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
28. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku otestovali 62 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1665

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

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

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

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

momentálne máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna
na desať.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov.
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. jún (18 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  1  257  ľudí,  z  toho  18  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

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

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

máme 1 588 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 993 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. jún (1 nový prípad)



Na Slovensku bolo otestovaných 301 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne
máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk
19. jún (10 nových prípadov)
Na Slovensku bolo  otestovaných 1  278 ľudí,  z  toho desať  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk
18. jún (14 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

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

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

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

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

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

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

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

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

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.



Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov.
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk
8. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov.
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
7. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov.
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov.
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
5. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
4. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov.
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
3. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov.
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
2. jún (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
1. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov.
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
31. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
30. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov.
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
29. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov.
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
28. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí,  z toho ani  jeden prípad neboli  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov.
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu.
Zdroj: korona.gov.sk
27. máj (5 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  2  352  ľudí,  z  toho  päť  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov.
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov.
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov.
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
24. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov.
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
23. máj (5 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  1649  ľudí,  z  toho  päť  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov.
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny.  Na Slovensku tak momentálne

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov.



Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. máj (6 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny.  Na Slovensku tak momentálne

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov.
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani  jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov.
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
17. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov.
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
16. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov.
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
15. máj (13 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov.
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
14. máj (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov.
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
13. máj (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov.
Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
12. máj (4 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov.
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
11. máj (8 nových prípadov)



Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov.
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
10. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov.
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov.
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
7. máj (10 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov.
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. máj 2020 (16 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
5. máj 2020 (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
4. máj 2020 (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov.
Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
3. máj 2020 (5 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
2. máj 2020 (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí,  z toho 1 test  bol pozitívny.  Na Slovensku tak máme 1 408

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov.
Pribudlo 11 vyliečených pacientov.
1. máj 2020 (4 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov.



30. apríl 2020 (7 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov.
Pribudlo 34 vyliečených pacientov.
29. apríl 2020 (5 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov.
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov.
Včera 28. apríla) boli  potvrdené dve úmrtia, rezort  dnes informáciu upravil.  Ochoreniu podľahla len jedna

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná.

28. apríl 2020 (7 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov.
27. apríl 2020 (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov.
Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov.
26. apríl 2020 (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov.
Vyliečili sa deviati pacienti.
25. apríl 2020 (6 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
24. apríl 2020 (13 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov.
Vyliečilo sa 31 pacientov.
23. apríl 2020 (35 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov.
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
22. apríl 2020 (81 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti.
21. apríl 2020 (45 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649
testov.

20. apríl 2020 (26 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  v  pondelok  otestovaných  2694  osôb,  z  toho  26  testov  bolo  pozitívnych  a  2668

negatívnych.
19. apríl 2020 (12 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych.

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19.
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561.

18. apríl 2020 (72 nových prípadov)
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a

3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS
zariadenia v Martine.

17. apríl 2020 (40 nových prípadov)
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104

negatívnych.
16. apríl 2020 (72 nových prípadov)
Na Slovensku bolo  vo  štvrtok  otestovaných  3351  osôb,  z  toho  72  testov  bolo  pozitívnych  a  3279  bolo

negatívnych.
15. apríl 2020 (114 nových prípadov)
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet.
14. apríl 2020 (28 nových prípadov)



13. apríl 2020 (66 nových prípadov)
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov

koronavírusu,  z  toho  48  pacientov  v  DSS  v  Pezinku  (43  klientov  a  5  zamestnancov).  „Z  nich  je  12
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí.

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov)
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne.
11. apríl 2020 (14 nových prípadov)
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné

819 testov, jeden bol pozitívny.
10. apríl 2020 (13 nových prípadov)
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne.
9. apríl 2020 (14 nových prípadov)
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny.
8. apríl 2020 (19 nových prípadov)
V stredu pribudli  štyri  osoby vo vekovej kategórii  nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej

kategórii pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien. Z celkového počtu 1690 testov za
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov,
tri boli pozitívne.

7. apríl 2020 (101 nových prípadov)
Podľa  údajov  Národného centra zdravotníckych  informácií  (NCZI)  v  utorok  pribudlo  70 nových  prípadov.

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v
rómskych osadách.

Zoznam 70 nových prípadov:
6. apríl 2020 (47 nových prípadov)
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 29 rokov, Nitra
- Žena, 41 rokov, Piešťany
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 39 rokov, Šaľa
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves
- Muž, 62 rokov, Bratislava
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA
- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 61 rokov, Žilina
- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove
- Žena, 64 rokov, Prešov
- Žena, 20 rokov, Brezno
- Muž, 21 rokov, Čadca
- Žena, 48 rokov, Čadca
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 54 rokov, Prešov
- Žena, 14 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou



- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove
- Muž, 77 rokov, Bratislava
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda
- Muž, 23 rokov, Skalica
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin
- Muž, 67 rokov, Martin
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici
5. apríl 2020 (49 nových prípadov)
Premiér Igor Matovič uviedol,  že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy.  Z toho 34

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne.
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky
- Muž, 49 rokov, Prešov
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany
- Žena, 59 rokov, Senec
- Žena, 30 rokov, Pezinok
- Žena, 43 rokov, Košice
- Muž, 33 rokov, Čadca
- Muž, 36 rokov, Bratislava
- Muž, 23 rokov, Bratislava
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany
- Muž, 56 rokov, Nitra
- Žena, 59 rokov, Nitra
- Žena, 55 rokov, Bratislava
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
4. apríl 2020 (14 nových prípadov)
- Muž, 76 rokov, Prievidza
- Muž, 70 rokov, Košice
- Žena, 56 rokov, Galanta
- Muž, 55 rokov, Trenčín
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa



- Žena, 46 rokov, Košice
- Žena, 33 rokov, Košice
- Žena, 26 rokov, Partizánske
- Muž, 26 rokov, Trenčín
- Muž, 25 rokov, Košice
- Muž, 25 rokov, Trenčín
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec
3. apríl 2020 (21 nových prípadov)
- Žena, 65 rokov, Žilina
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 58 rokov, Žilina
- Žena, 54 rokov, Prešov
- Žena, 53 rokov, Prievidza
- Muž, 50 rokov, Košice
- Muž, 50 rokov, Košice
- Žena, 48 rokov, Trenčín
- Muž, 46 rokov, Prievidza
- Muž, 41 rokov, Kežmarok
- Muž, 41 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín
- Muž, 33 rokov, Prešov
- Muž, 33 rokov, Trnava
- Muž, 30 rokov, Michalovce
- Muž, 29 rokov, Skalica
- Muž, 28 rokov, Brezno
- Žena, 26 rokov, Trnava
- Muž, 24 rokov, Bratislava
- Muž, 24 rokov, Trenčín
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov
2. apríl 2020 (24 nových prípadov)
- Žena, 70 rokov, Bratislava
- Muž, 59 rokov, Piešťany
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie
- Muž, 52 rokov, Bardejov
- Muž, 52 rokov, Čadca
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce
- Muž, 46 rokov, Piešťany
- Muž, 42 rokov, Košice
- Žena, 41 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín
- Muž, 38 rokov, Michalovce
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 35 rokov, Ružomberok
- Muž, 34 rokov, Kežmarok
- Žena, 27 rokov, Žilina
- Muž, 26 rokov, Kežmarok
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš
- Žena, 25 rokov, Prievidza
- Muž, 23 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Zvolen
- Muž, 22 rokov, Bratislava
- Muž, 21 rokov, Snina
- Žena, 16 rokov, Prešov
1. apríl 2020 (26 nových prípadov)
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica
- muž, 74 rokov, Bardejov
- žena, 72 rokov, Bardejov
- muž, 62 rokov, Bardejov
- muž, 21 rokov, Bratislava
- žena, 47 rokov, Bratislava
- muž, 18 rokov, Bratislava
- žena, 26 rokov, Brezno
- žena, 23 rokov, Brezno
- žena, 22 rokov, Brezno



- muž, 70 rokov, Ilava
- žena, 38 rokov, Košice
- žena, 57 rokov, Košice
- muž, 68 rokov, Košice
- žena, 48 rokov, Malacky
- muž, 46 rokov, Martin
- žena, 65 rokov, Poprad
- žena, 29 rokov, Poprad
- muž, 31 rokov, Prievidza
- žena, 30 rokov, Prievidza
- žena, 24 rokov, Sabinov
- žena, 42 rokov, Senec
- žena, 26 rokov, Tvrdošín
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom
- muž, 67 rokov, Žilina
- muž, 20 rokov, Žilina
31. marec 2020 (37 nových prípadov)
- Žena, 59 rokov, Bardejov
- Muž, 22 rokov, Bratislava
- Muž, 28 rokov, Bratislava
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava
- Žena, 22 rokov, Bratislava
- Žena, 45 rokov, Bratislava
- Žena, 53 rokov, Bratislava
- Muž, 49 rokov, Bratislava
- Muž, 40 rokov, Bratislava
- Muž, 59 rokov, Bratislava
- Žena, 87 rokov, Bratislava
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava
- Žena, 41 rokov, Bratislava
- Žena, 18 rokov, Bratislava
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Muž, 33 rokov, Bratislava
- Žena, 23 rokov, Bratislava
- Muž, 30 rokov, Brezno
- Muž, 44 rokov, Kežmarok
- Žena, 46 rokov, Levice
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky
- Muž, 40 rokov, Piešťany
- Muž, 41 rokov, Piešťany
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica
- Muž, 40 rokov, Revúca
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota
- Muž, 36 rokov, Sabinov
- Žena, 57 rokov, Sabinov
- Muž, 39 rokov, Sabinov
- Muž, 38 rokov, Sabinov
- Muž, 47 rokov, Sabinov
- Muž, 40 rokov, Sabinov
- Muž, 34 rokov, Sabinov
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves
- Muž, 37 rokov, Trnava
30. marec 2020 (27 nových prípadov)
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou
- Muž, 29 rokov, Bardejov
- Žena, 64 rokov, Bratislava
- Žena, 68 rokov, Bratislava
- Muž, 68 rokov, Bratislava
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava
- Žena, 43 rokov, Čadca
- Muž, 24 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Hlohovec
- Žena, 64 rokov, Hlohovec
- Žena, 40 rokov, Martin



- Žena, 54 rokov, Michalovce
- Žena, 41 rokov, Nitra
- Žena, 80 rokov, Nitra
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky
- Muž, 60 rokov, Prievidza
- Žena, 23 rokov, Rožňava
- Žena, 27 rokov, Rožňava
- Muž, 25 rokov, Svidník
- Muž, 43 rokov, Trebišov
- Muž, 48 rokov, Trebišov
- Muž, 68 rokov, Trenčín
- Muž, 59 rokov, Trnava
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom
- Muž, 63 rokov, Žilina
- Žena, Neznámy, Bratislava
29. marec 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, 19 rokov, Malacky
- Muž, 24 rokov, Bratislava
- Muž, 26 rokov, Prievidza
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou
- Muž, 28 rokov, Trenčín
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 34 rokov, Bratislava
- Muž, 36 rokov, Senica
- Žena, 40 rokov, Bratislava
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Muž, 45 rokov, Ilava
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky
- Žena, 49 rokov, Bratislava
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 53 rokov, Trenčín
- Muž, 55 rokov, Trenčín
- Muž, 57 rokov, Bratislava
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky
- Muž, 61 rokov, Trenčín
- Žena, 63 rokov, Topoľčany
- Muž, 73 rokov, Bratislava
28.marec 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Košice
- Muž, okres Galanta
- Muž, okres Zlaté Moravce
- Muž, okres Žilina
- Žena, okres Senica
- Žena, okres Humenné
- Muž, okres Bardejov
- Žena, okres Bratislava
- Žena, okres Dunajská Streda
- Muž, okres Partizánske
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Považská Bystrica
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Partizánske
- Žena, okres Rimavská Sobota
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Partizánske
27. marec 2020 (23 nových prípadov)
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r.
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r.
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r.
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r.
- Žena, Okres Bratislava, 54 r.



- Muž, 62 r.
- Muž, Okres Martin, 55 r.
- Žena, Okres Pezinok, 49 r.
- Žena, UN Martin, 48 r.
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r.
- Žena, 44 r.
- Muž, Okres Bratislava, 44 r.
- Žena, Okres Prievidza, 38 r.
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r.
- Žena, Okres Myjava, 35 r.
- Muž, Okres Čadca, 31 r.
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r.
- Muž, Okres Čadca, 24 r.
- Muž, Okres Košice, 23 r.
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r.
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r.
- Muž, UN Martin, 23 r.
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r.
26. marec 2020 (43 nových prípadov)
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov.
Včera  pribudlo  na  Slovensku  42  pozitívne  testovaných  ľudí  z  celkovo  912  ľudí  testovaných  v  štátnych

laboratóriách.  V  súkromnom  laboratóriu  otestovali  vyše  60  ľudí  a  zachytili  jedného  človeka.  Ide  o  doteraz
najvyššie počty testovaných.

- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov
- muž, FN Trnava, okres Trnava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov
- žena, Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Banská Bystrica
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Žilina
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Trnava
- žena, okres Sereď
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Malacky
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Nitra
- muž, okres Prešov
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Košice
- muž, okres Ružomberok
- žena, okres Martin
- žena, okres Prievidza
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Prešov
- muž, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Bardejov
- žena, okres Ilava
- žena, okres Stará Ľubovňa
- žena, okres Lučenec
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Nitra
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium
25. marec 2020 (10 nových prípadov)



- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie
- žena, okres Považská Bystrica
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
- žena, karanténa Gabčíkovo
- muž, karanténa Gabčíkovo
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska
- žena, okres Zlaté Moravce
24. marec 2020 (12 nových prípadov)
- muž, UN Martin, okres Martin
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou
- žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica
- muž, FN Trenčín, okres Ilava
- muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín
- muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
- žena, okres Lučenec
23. marec 2020 (19 nových prípadov)
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná
- muž, FN Nitra, okres Nitra
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany
- žena, drive – RÚVZ Košice, okres Čadca
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- žena, FN Trnava, okres Piešťany
- žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
- žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca
- žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš
22. marec 2020 (7 nových prípadov)
- muž, BA-Kramáre, Bratislava
- muž, BA-Kramáre, Bratislava
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany
- žena, UN Martin, Taliansko
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci
21. marec 2020 (41 prípadov)
- muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika
- žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- žena, ÚNV Ružomberok
- muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko
- žena, FN Nitra, Golianovo
- žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby
- žena, FN Trnava, Senica
- muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19



- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, FNsP Prešov
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
- žena, Michalovce
- muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza
20. marec 2020 (14 nových prípadov)
- muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska
- muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska
- muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska
- žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá
- žena, UN Martin,
- muž, UN Martin,
- žena, UN Martin,
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž
19. marec 2020 (19 nových prípadov)
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko
- Muž, domáca izolácia, Bratislava
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- Muž, FN Trenčín, Nedašovce
- Muž, FN Trenčín, Trenčín
- Muž, FN Trenčín, Skačany
- Muž, FN Trenčín, Ilava
- Žena, FN Trenčín, Nová Dubnica
- Muž, FN Trenčín, Ilava
- Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná
- Žena, FN Trenčín, Trenčín
- Muž, FNsP Prešov, Giraltovce
- Muž, FNsP Prešov, Poprad
- Žena, domáci odber, Bratislava
- Žena, domáci odber, Bratislava
- Muž, domáci odber, Bratislava
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19
18. marec 2020 (8 nových prípadov)
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko
- Muž, hospitalizácia, Košice



- Muž, hospitalizácia, Martin
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko
17. marec 2020 (25 nových prípadov)
K  dnešnému  dňu  pribudlo  spolu  25  nových  pozitívnych  prípadov.  Bližšie  informácie  poskytne  rezort

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje.
- Bratislava - 4 osoby
- okres Žilina - 4 osoby
- okres Dunajská Streda - 3 osoby
- okres Revúca 1 osoba
ďalších 13 prípadov
- Muž, domáca izolácia, Bratislava
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Bratislava
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Prešov
- Žena, hospitalizácia, Nitra, Kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku
- Žena, hospitalizácia, Ružomberok
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Muž, hospitalizácia, Revúca
16. marec 2020 (11 nových prípady)
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom:
Trnava okres – žena
Trenčín okres – muž
Pezinok  okres –  35-ročný  muž,  pochádza  z  Budmeríc,  mal  cestovateľskú anamnézu a  klinické príznaky

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava
Svidník okres – 2 muži
Prešov okres – dieťa
Košice okres – 1. žena, 1. muž
Rožňava okres – žena
Liptovský Mikuláš okres – muž
Sobrance okres – muž
15. marec 2020 (17 nových prípadov)
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii.
Trnava –  1  prípad  –  muž,  hospitalizovaný,  po  dohode  bude prevezený  do  Bratislavy,  má cestovateľskú

anamnézu
Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí
Nové Zámky – 1 prípad – žena,  priamy kontakt  s nakazeným, domáca karanténa,  stav je dobrý,  mierne

príznaky ochorenia
Bratislava – 5 prípadov
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná
Nitra – 3 nové prípady
14. marec 2020 (12 nových prípadov)
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin

na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský
úrad ostane od pondelka zatvorený

- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá
cestovateľskú anamnézu;  muž pracoval  na  vstupe do letovej  zóny,  ktorou denne prejdú technici,  elektrikári,
údržbári  a  ďalší  zamestnanci,  jeho  rukami  a  kontaktnou  bezpečnostnou  kontrolou  prešlo  vyše  200  ďalších
zamestnancov letiska

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy
- okres Bytča – 1 muž
- okres Senec – 2 ženy
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol  v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne

príznaky ochorenia
13. marec 2020 (11 nových prípadov)
- muž, Bratislava, domáca izolácia
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho

syna  žijúceho  v  zahraničí,  syn  študuje  v  Dánsku,  ochorenie  nemá,  priebeh  ochorenia  bez  komplikácií,
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste.

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej
izolácii v Spišskej Novej vsi

- muž, Bratislava, domáca izolácia



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

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

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.
11. marec 2020 (3 nové prípady)
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so

slovenskou rodinou v Kittsee
- žena, Bratislava, domáca karanténa
- žena, Bratislava, domáca karanténa
- muž, Bratislava, domáca karanténa
9. marec 2020 (2 nové prípady)
- muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom

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

Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení
8. marec 2020 (2 nové prípady)
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených.
-  žena,  47  rokov,  Bratislava,  hospitalizovaná  na  Klinike  infektológie  a  geografickej  medicíny  UNB  na

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť
- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v

materskej škôlke, domáca izolácia
7. marec 2020 (2 nové prípady)
V sobotu  potvrdili  ďalšie  dva  prípady  nakazených.  Ide  o  rodinu  muža,  u  ktorého ako  u  prvého potvrdili

koronavírus na Slovensku.
-  syn  je  hospitalizovaný  na Klinike infektológie a geografickej  medicíny UNB, syn  prvého nakazeného je

zároveň  aj  tzv.  pacientom “0”,  teda prvý  nosič  daného ochorenia,  od  14.  do 15.  februára  bol  v  talianskych
Benátkach

- manželka zostala v domácej izolácii
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee)
- prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB
- večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorý sa zdržiava v rakúskej obci Kittsee, koronavírus

potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí; žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň
svojho návratu vykazovala prvé symptómy, následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s
ochorením; všetci sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School
v Bratislave

[Späť na obsah]

12. Spišská Nová Ves: 12-ročná školáčka v bezvedomí
[29.08.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Lucia Barmošová]

Lucia  Barmošová,  moderátorka:  „Spišskonovoveskí  mestskí  policajti  našli  v  bezvedomí  dvanásťročnú
školáčku. Popíjala alkohol  aj  s partiou kamarátov a zjavne to prehnala.  Podľa policajtov jej  nikto neposkytol
pomoc až do ich príchodu. Dievča hospitalizovali v nemocnici.“



Matúš Gavlák, redaktor: „Operátor kamerového systému mestskej polície si všimol v areáli základnej školy
partiu mladých ľudí. Keďže popíjali, vyslal tam hliadku. Keď ku areálu základnej školy dorazili mestskí policajti,
dvanásťročné dievča už našli v bezvedomí. Bolo im jasné, že potrebuje okamžitú pomoc.“

Marcel Garčár, náčelník MsP SNV: „Bolo zistené, že dvanásťročná dievčina, ktorá bola v alkoholovom stave,
bola v bezvedomí. Hliadka, ktorá tam bola vyslaná naším kamerovčíkom, tak vlastne urobila prvú pomoc.“

Pavol Kočtuch, zasahujúci policajt MsP SNV: „Bezvládne total, vypila väčšie množstvo alkoholu, takže bolo
nutné kvôli jej zdravotnému stavu zavolať tú RZPčku.“

Matúš Gavlák: „Kým dorazili  záchranári,  policajti dali školáčku do stabilizovanej polohy, aby sa nezadusila
prípadnými  zvratkami.  Zarážajúce  je,  že  pomoc  jej  neposkytla  partia,  s  ktorou  popíjala.  Podľa  mestských
policajtov boli tiež poriadne opití.“

Pavol Kočtuch: „Nevenovali jej pozornosť. Samozrejme, že asi keby mali snahu zavolať sanitku, tak by tak
učinili, lebo určite videli, že v akom stave je.“

Matúš Gavlák:  „Na detskom oddelení  v  nemocnici  sa lekári  s  detskými  pacientmi  pod vplyvom alkoholu
stretávajú  pomerne  často.  Podľa  lekárov  má  u  nich  priebeh  3  fázy.  Ako  aj  u dospelých,  prichádza  najprv
odviazanosť a veselosť, potom útlm, poruchy reči a pohybov, či spavosť.“

Renáta Šuláková, detská lekárka: „A najhoršia alebo najnebezpečnejšia,  samozrejme príde do tejto tretej
fázy, kde je kóma, kde je v bezvedomie, kde môže nastať smrť organizmu, buďto útlmom dýchacieho centra,
alebo  vdýchnutím  zvratkov.  Najčastejší  je,  pravdaže  máme  detí  medzi  pätnástym  až  osemnástym  rokom
hospitalizované,  ako otrava alkoholom, ale  nie  je zriedka,  že  sú to  aj  mladšie detičky.  Vo väčšine prípadov
nezanecháva akútna otrava na dieťati žiadne následky, skôr sú to následky psychické.“

Matúš Gavlák: „Popíjanie v areáli základnej školy na sídlisku je podľa riaditeľky bežný jav. Areál sa zatvára
o 20:00 hodine, dovtedy ho môže využívať  verejnosť na športovanie.  Potom partie mladých však uzamknutá
brána neodradí. Správca areálu nachádza prázdne fľaše od alkoholu skoro každé ráno.

Dá sa proti bojovať, alebo?“
Vladimír Mazurek, správca školského areálu: „No hej, s palicou na nich sem-tam vybehnem a už musia ma

počúvať, nie.“
Alena Ludányiová,  riaditeľka ZŠ Hutnícka SNV: „Každý  je  zodpovedný  za konanie svojich detí  a mal  by

vedieť, kde to dieťa jednoducho je a čo v tom voľnom čase robí. Toto určite je, myslím si, že ustrážiť sa nedá.“
Matúš Gavlák: „Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“

[Späť na obsah]

13. Symboly zla premaľovali
[29.08.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová]

Katrin  Lengyelová,  moderátorka:  „V  centre  Spišskej Novej Vsi sa  realizovali  sprejeri  s  extrémistickým
zmýšľaním.  Na viacero  plôch tam pod rúškom noci  nastriekali  nacistické symboly,  rasistické a extrémistické
znaky. Je to pritom miesto pri detskom ihrisku a pod oknami bytoviek. Miestni aktivisti začali hneď konať.“

Jozef Slivenský, redaktor: „Peter sa na plochy poznačené symbolmi zla díva rovno z okna svojho bytu. Čo je
však  podľa  neho  horšie,  jeho  dcérka  sa  v  tomto  priestore  celkom  bežne  hráva  a  už  niekoľkokrát  žiadala
vysvetlenie, čo symboly znamenajú. Peter je herec a občiansky aktivista a ak ho niečo zlostí, nezvykne to v sebe
dlho dusiť. Na miesto priviedol ďalších aktivistov a rómske deti.“

Rastislav Plecha, rómsky žiak: „Keď ktorí maľujú na stenách zlé deti, to sú zlí ľudia.“
Patrícia Gabčová, rómska žiačka: „Nepáči sa mi to vôbec.“
Jaroslava Kotlárová, agentka rovnosti OZ Spolu Slovensko: „Moji synovia dávajú krv a zachraňujú vám bielym

život. Žijeme takisto ako vy, dýchame ten istý vzduch, tak neviem prečo oni robia rozdiely.“
Martin Hlavatý, pracovník Spišského osvetového strediaka: „Toto určite boli nejaké graffiti, ani umelci a tak

ďalej, boli naozaj iba hlupáci a zo svojho osobného presvedčenia nedovolím, aby takéto veci boli na uliciach a
aby boli s tým konfrontované hlavne deti.“

Jozef Slivenský: „Ploty a steny patria k súkromným domom. Peter vybavil, aby bolo všetko legálne.“
Peter  Olejár,  herec  a  občiansky  aktivista:  „Akurát  problém  bol  trošku  so  staršou  pani,  ktorej  plot  bol

pomaľovaný tými nacistickými symbolmi najhrubšieho zrna a ona mi neotvárala  dlhšiu dobu,  tak som musel
vyliezť na strom a čakať ju, kedy príde do záhrady a vlastne potom, keď vošla do záhrady, tak som jej mával zo
stromu a hovoril o tomto projekte, ktorý chystáme a takto som zo stromu vlastne získal povolenie.“

Patrícia Gabčová: „Ja chcem, aby sme nakreslili dúhu a také pekné veci. Kvietky, oblohu.“
Tomáš Gabčo, rómsky žiak: „Keď sú tam nakreslené, bude to krajšie ako teraz.“
Martin Hlavatý: „Oni vlastne sú tí, ktorí svojím, svojou dobrotou a pozitívnym prístupom a kreativitou ukážu

tým hlupákom, že takto sa to nemá robiť.“
Jozef Slivenský: „Je možné, že sa extrémisti  nahnevajú a prídu tieto diela pozmeniť. Ak sa to stane, ich

tvorcovia majú pre nich nasledujúci odkaz.“
Jaroslava Kotlárová: „My prídeme a spravíme to naspäť tak, ako to bolo. Keď to bude tisíckrát, tak tisíckrát sa

vrátime.“
Peter Olejár: „Taká pozitívna vlna energie by mala vždycky vyhrať, lebo vždycky dobro vyhrá, vždycky.“



[Späť na obsah]

14. Na Spiši vyčíňali sprejeri-extrémisti, aktivisti okamžite zakročili
[29.08.2020; ta3.com; Slovensko; 15:11; TA3]

https://www.ta3.com/clanok/1191258/na-spisi-vycinali-sprejeri-extremisti-aktivisti-
okamzite-zakrocili.html

V centre Spišskej Novej Vsi sa realizovali sprejeri s extrémistickým zmýšľaním. Na viacero plôch tam pod
rúškom noci  nastriekali  nacistické symboly,  rasistické a extrémistické znaky.  Je to pritom miesto pri detskom
ihrisku a pod oknami bytoviek. Miestni aktivisti začali hneď konať.

[Späť na obsah]

15. Extrémne nebezpečný koniec prázdnin zažila 12-ročná školáčka. Prepila sa 
do bezvedomia

[29.08.2020; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/LS]

https://www.noviny.sk/krimi/551786-extremne-nebezpecny-koniec-prazdnin-zazila-12-
rocna-skolacka-alkoholom-sa-prepila-do-bezvedomia

SPIŠSKÁ NOVÁ VES /  Extrémne nebezpečný  koniec  prázdnin  zažila  12-ročná školáčka.  Prehnala  to  s
popíjaním alkoholu. Spišskonovoveskí mestskí policajti ju našli v bezvedomí. Podľa chlapov, jej partia, s ktorou
pila, absolútne nevenovala pozornosť. Pomoc jej poskytli až policajti. Nikola ostala hospitalizovaná v nemocnici.

Operátor kamerového systému mestskej polície si všimol v areáli základnej školy partiu mladých ľudí. Keďže
popíjali, vyslal tam hliadku. Keď ku areálu základnej školy dorazili mestskí policajti, 12-ročné dievča už našli v
bezvedomí.  Bolo im jasné,  že  potrebuje  okamžitú  pomoc.  “Bolo zistené,  že  12-ročná dievčina,  ktorá bola v
alkoholovom stave, bola v  bezvedomí.  Hliadka, ktorá tam bola vyslaná,  tak urobila  prvú pomoc,”  informoval
náčelník mestskej polície Marcel Garčár.

Kým  dorazili  záchranári,  policajti  dali  školáčku  do  stabilizovanej  polohy,  aby  sa  nezadusila  prípadnými
zvratkami. Zarážajúce je, že pomoc jej neposkytla partia, s ktorou popíjala. Podľa mestských policajtov boli tiež
poriadne opití. “Nevenovali jej pozornosť. Asi keby mali snahu zavolať jej sanitku, tak by tak urobili, lebo určite
videli, v akom stave je,” dodal zasahujúci policajt Pavol Kočtuch.

Na detskom oddelení v nemocnici sa lekári s detskými pacientmi pod vplyvom alkoholu stretávajú pomerne
často. Podľa lekárov má u nich priebeh tri  fázy.  Ako aj u dospelých prichádza najprv odviazanosť,  veselosť.
Potom útlm, poruchy reči a pohybov či spavosť.

“A najhoršia alebo najnebezpečnejšia je tretia fáza, kde je kóma, kde je bezvedomie, kde môže nastať smrť
organizmu. Buď to útlmom dýchacieho centra, alebo vdýchnutím zvratkov. Najčastejšie máme deti medzi 15. až
18. rokom hospitalizované na otravu alkoholom. Ale nie je zriedka,  že  sú to  aj  mladšie detičky.  Vo väčšine
prípadov nezanecháva akútna otrava na dieťati žiadne následky. Skôr sú to následky psychické,” vraví detská
lekárka Renáta Šuláková.

Popíjanie v areáli základnej školy na sídlisku je podľa riaditeľky bežný jav. Areál sa zatvára o 20:00 hodine,
dovtedy ho môže využívať verejnosť na športovanie. Po tom partie mladých však uzamknutá brána neodradí.
Správca areálu nachádza prázdne fľaše od alkoholu skoro každé ráno. “Každý je zodpovedný za konanie svojich
detí. A mal by vedieť, kde to dieťa je a čo robí. Toto sa ustrážiť jednoducho nedá,” vyjadrila sa riaditeľka školy
Alena Ludányiová.

embed kód
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ

[Späť na obsah]

16. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku
[29.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj]

https://www.noviny.sk/krimi/551786-extremne-nebezpecny-koniec-prazdnin-zazila-12-rocna-skolacka-alkoholom-sa-prepila-do-bezvedomia
https://www.noviny.sk/krimi/551786-extremne-nebezpecny-koniec-prazdnin-zazila-12-rocna-skolacka-alkoholom-sa-prepila-do-bezvedomia
https://www.ta3.com/clanok/1191258/na-spisi-vycinali-sprejeri-extremisti-aktivisti-okamzite-zakrocili.html
https://www.ta3.com/clanok/1191258/na-spisi-vycinali-sprejeri-extremisti-aktivisti-okamzite-zakrocili.html


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

BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 3 800 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20.
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili
sa hranice. Po dovolenkovom období však nastal opäť nárast nových prípadov. Slovensko sa ocitlo v druhej vlne
pandémie a vláda vypracovala Pandemický plán. Od septembra platia nové opatrenia. Pozrite si aktuálny zoznam
nakazených.

Aktuálne je na Slovensku vyše 3 800 potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom.
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 3 842 pozitívnych prípadov
Celkový počet vykonaných testov: 332 393
Počet vyliečených pacientov: 2 254 ľudí
Počet úmrtí: 33
Hodnota kĺzavého mediánu: 84
Počet aktívnych prípadov: 1 555
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >>
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >>
V nemocniciach je hospitalizovaných 76 pacientov, z toho u 51 ľudí je podozrenie na koronavírus alebo sa

ochorenie potvrdilo. Na JIS-ke sú siedmi pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii sú štyria pacienti.
Aktuálny ZOZNAM infikovaných
28. august (114 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo piatok 114 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 453 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 555.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 332 393 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 29 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
27. august (102 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  vo  štvrtok  102 prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  4  360.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 470.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 327 940 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. august (90 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  90  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  636.  Počet  aktívnych  prípadov  k

dnešnému dňu je 1 387.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 323 580 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. august (84 nových prípadov)
V utorok pribudlo 84 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 090. Počet aktívnych prípadov k dnešnému

dňu je 1 311.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 319 944 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
24. august (28 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 28 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 103. Počet aktívnych prípadov

k dnešnému dňu je 1 252.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 315 854 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. august (68 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 68 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 929. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 238.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 313 751 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 5 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. august (40 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 40 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 723. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 175.

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


Doteraz tak bolo spolu vykonaných 312 822 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudol jeden vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. august (91 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 91 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 833. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 136.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 311 099 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 102 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. august (123 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 123 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali podľa doterajších údajov 3 245

ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 1 147. Od 15. apríla ide o najvyšší denný nárast prípadov.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 086 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 31 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. august (80 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  80  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  435  ľudí.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 055.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 021 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. august (100 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo  100 prípadov koronavírusu,  čo je  tretí  najvyšší  počet  prípadov od začiatku

pandémie. Celkovo v utorok otestovali 3 684 ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 992.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 300 586 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
17. august (15 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  15  prípadov  koronavírusu,  celkovo  v  nedeľu  otestovali  1  583  ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 911.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 296 302 laboratórnych testov.
Ochoreniu  nikto  nepodľahol.  Pribudlo  11  vyliečených  pacientov.  V  nemocniciach  pribudlo  18

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

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

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

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

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

vykupnutia pandémie eviduje 2 801 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 826.
Celkovo bolo urobených už 289 590 testov. Vo štvrtok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 5 vyliečených.
Zdroj: korona.gov.sk



Zdroj: korona.gov.sk
12. august (49 nových prípadov)
V SR pribudlo 49 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali  2 741 ľudí. Slovensko doteraz od vykupnutia

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

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

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

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

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

úmrtie na vírus nepribudlo.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
7. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo 43 prípadov nákazy covidom-19. Laboratóriá vykonali 3 099 testov, pričom dosiaľ sa

ich spravilo 277 894. Vyliečilo sa ďalších 15 ľudí.
Nepribudlo nové úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
6. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 43 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  2 473 ľudí.  Počet

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

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

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

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 579.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 267 117 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 771 ľudí.
Zdroj: korona.gov.sk



Zdroj: korona.gov.sk
2. august (10 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali 766 ľudí, z toho 10 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme

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

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

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

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

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

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

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

máme 2 265 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 259 386 testov.
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
28. júl (41 prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 296 ľudí,  z toho 41 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 141 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 252 708 testov.
Počet vyliečených ani počet úmrtí nestúpol.
Zdroj: korona.gov.sk



23. júla (29 prípadov)
Naša krajina zaznamenala ďalších 29 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali  2 049

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

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

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 229 testov.
Pribudlo osem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. júla (3 nové prípady)
Na Slovensku otestovali 410 ľudí, z toho 3 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 979

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

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

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

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

máme 1 927 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 233 436 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk



13. júl (6 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali 1 163 ľudí, z toho 6 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme

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

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

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

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

máme 1 870 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 225 950 testov.
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. júl (53 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 284 ľudí,  z toho 53 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

1 764 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 218 346 testov.



Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
3. júl (29 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 216 ľudí,  z toho 29 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

1667 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 209 750 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
28. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku otestovali 62 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1665

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

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

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

momentálne máme 1 643 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 206 362 testov.
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
24. jún (23 nových prípadov)



Na  Slovensku  bolo  otestovaných  936  ľudí,  z  toho  23  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak
momentálne máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna
na desať.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov.
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. jún (18 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  1  257  ľudí,  z  toho  18  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

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

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

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

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk
19. jún (10 nových prípadov)
Na Slovensku bolo  otestovaných 1  278 ľudí,  z  toho desať  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk
18. jún (14 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

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

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

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

momentálne máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 197 617 testov.
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
14. jún (4 nové prípady)



Na Slovensku bolo otestovaných 47 ľudí, z toho štyri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne
máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

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

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

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

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

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov.
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk
8. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov.
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
7. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov.
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov.
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
5. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
4. jún (0 nových prípadov)



Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak
momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov.
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
3. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov.
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
2. jún (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
1. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov.
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
31. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
30. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov.
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
29. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov.
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
28. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí,  z toho ani  jeden prípad neboli  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov.
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu.
Zdroj: korona.gov.sk
27. máj (5 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  2  352  ľudí,  z  toho  päť  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov.
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov.
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. máj (2 nové prípady)



Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne
máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov.
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
24. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov.
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
23. máj (5 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  1649  ľudí,  z  toho  päť  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov.
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny.  Na Slovensku tak momentálne

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov.
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. máj (6 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny.  Na Slovensku tak momentálne

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov.
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani  jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov.
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
17. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov.
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
16. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov.
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk



15. máj (13 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov.
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
14. máj (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov.
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
13. máj (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov.
Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
12. máj (4 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov.
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
11. máj (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov.
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
10. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov.
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov.
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
7. máj (10 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov.
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. máj 2020 (16 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov.



Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
5. máj 2020 (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
4. máj 2020 (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov.
Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
3. máj 2020 (5 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
2. máj 2020 (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí,  z toho 1 test  bol pozitívny.  Na Slovensku tak máme 1 408

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov.
Pribudlo 11 vyliečených pacientov.
1. máj 2020 (4 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov.
30. apríl 2020 (7 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov.
Pribudlo 34 vyliečených pacientov.
29. apríl 2020 (5 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov.
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov.
Včera 28. apríla) boli  potvrdené dve úmrtia, rezort  dnes informáciu upravil.  Ochoreniu podľahla len jedna

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná.

28. apríl 2020 (7 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov.
27. apríl 2020 (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov.
Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov.
26. apríl 2020 (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov.
Vyliečili sa deviati pacienti.
25. apríl 2020 (6 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
24. apríl 2020 (13 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov.
Vyliečilo sa 31 pacientov.
23. apríl 2020 (35 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov.
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov.



Zdroj: korona.gov.sk
22. apríl 2020 (81 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti.
21. apríl 2020 (45 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649
testov.

20. apríl 2020 (26 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  v  pondelok  otestovaných  2694  osôb,  z  toho  26  testov  bolo  pozitívnych  a  2668

negatívnych.
19. apríl 2020 (12 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych.

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19.
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561.

18. apríl 2020 (72 nových prípadov)
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a

3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS
zariadenia v Martine.

17. apríl 2020 (40 nových prípadov)
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104

negatívnych.
16. apríl 2020 (72 nových prípadov)
Na Slovensku bolo  vo  štvrtok  otestovaných  3351  osôb,  z  toho  72  testov  bolo  pozitívnych  a  3279  bolo

negatívnych.
15. apríl 2020 (114 nových prípadov)
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet.
14. apríl 2020 (28 nových prípadov)
13. apríl 2020 (66 nových prípadov)
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov

koronavírusu,  z  toho  48  pacientov  v  DSS  v  Pezinku  (43  klientov  a  5  zamestnancov).  „Z  nich  je  12
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí.

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov)
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne.
11. apríl 2020 (14 nových prípadov)
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné

819 testov, jeden bol pozitívny.
10. apríl 2020 (13 nových prípadov)
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne.
9. apríl 2020 (14 nových prípadov)
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny.
8. apríl 2020 (19 nových prípadov)
V stredu pribudli  štyri  osoby vo vekovej kategórii  nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej

kategórii pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien. Z celkového počtu 1690 testov za
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov,
tri boli pozitívne.

7. apríl 2020 (101 nových prípadov)
Podľa  údajov  Národného centra zdravotníckych  informácií  (NCZI)  v  utorok  pribudlo  70 nových  prípadov.

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v
rómskych osadách.

Zoznam 70 nových prípadov:
6. apríl 2020 (47 nových prípadov)
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 29 rokov, Nitra
- Žena, 41 rokov, Piešťany
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA



- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 39 rokov, Šaľa
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves
- Muž, 62 rokov, Bratislava
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA
- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 61 rokov, Žilina
- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove
- Žena, 64 rokov, Prešov
- Žena, 20 rokov, Brezno
- Muž, 21 rokov, Čadca
- Žena, 48 rokov, Čadca
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 54 rokov, Prešov
- Žena, 14 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou
- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove
- Muž, 77 rokov, Bratislava
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda
- Muž, 23 rokov, Skalica
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin
- Muž, 67 rokov, Martin
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici
5. apríl 2020 (49 nových prípadov)
Premiér Igor Matovič uviedol,  že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy.  Z toho 34

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne.
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky
- Muž, 49 rokov, Prešov
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany
- Žena, 59 rokov, Senec
- Žena, 30 rokov, Pezinok
- Žena, 43 rokov, Košice
- Muž, 33 rokov, Čadca
- Muž, 36 rokov, Bratislava
- Muž, 23 rokov, Bratislava
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany
- Muž, 56 rokov, Nitra
- Žena, 59 rokov, Nitra
- Žena, 55 rokov, Bratislava
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA



- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
4. apríl 2020 (14 nových prípadov)
- Muž, 76 rokov, Prievidza
- Muž, 70 rokov, Košice
- Žena, 56 rokov, Galanta
- Muž, 55 rokov, Trenčín
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa
- Žena, 46 rokov, Košice
- Žena, 33 rokov, Košice
- Žena, 26 rokov, Partizánske
- Muž, 26 rokov, Trenčín
- Muž, 25 rokov, Košice
- Muž, 25 rokov, Trenčín
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec
3. apríl 2020 (21 nových prípadov)
- Žena, 65 rokov, Žilina
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 58 rokov, Žilina
- Žena, 54 rokov, Prešov
- Žena, 53 rokov, Prievidza
- Muž, 50 rokov, Košice
- Muž, 50 rokov, Košice
- Žena, 48 rokov, Trenčín
- Muž, 46 rokov, Prievidza
- Muž, 41 rokov, Kežmarok
- Muž, 41 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín
- Muž, 33 rokov, Prešov
- Muž, 33 rokov, Trnava
- Muž, 30 rokov, Michalovce
- Muž, 29 rokov, Skalica
- Muž, 28 rokov, Brezno
- Žena, 26 rokov, Trnava
- Muž, 24 rokov, Bratislava
- Muž, 24 rokov, Trenčín
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov
2. apríl 2020 (24 nových prípadov)
- Žena, 70 rokov, Bratislava
- Muž, 59 rokov, Piešťany
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie
- Muž, 52 rokov, Bardejov
- Muž, 52 rokov, Čadca
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce



- Muž, 46 rokov, Piešťany
- Muž, 42 rokov, Košice
- Žena, 41 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín
- Muž, 38 rokov, Michalovce
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 35 rokov, Ružomberok
- Muž, 34 rokov, Kežmarok
- Žena, 27 rokov, Žilina
- Muž, 26 rokov, Kežmarok
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš
- Žena, 25 rokov, Prievidza
- Muž, 23 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Zvolen
- Muž, 22 rokov, Bratislava
- Muž, 21 rokov, Snina
- Žena, 16 rokov, Prešov
1. apríl 2020 (26 nových prípadov)
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica
- muž, 74 rokov, Bardejov
- žena, 72 rokov, Bardejov
- muž, 62 rokov, Bardejov
- muž, 21 rokov, Bratislava
- žena, 47 rokov, Bratislava
- muž, 18 rokov, Bratislava
- žena, 26 rokov, Brezno
- žena, 23 rokov, Brezno
- žena, 22 rokov, Brezno
- muž, 70 rokov, Ilava
- žena, 38 rokov, Košice
- žena, 57 rokov, Košice
- muž, 68 rokov, Košice
- žena, 48 rokov, Malacky
- muž, 46 rokov, Martin
- žena, 65 rokov, Poprad
- žena, 29 rokov, Poprad
- muž, 31 rokov, Prievidza
- žena, 30 rokov, Prievidza
- žena, 24 rokov, Sabinov
- žena, 42 rokov, Senec
- žena, 26 rokov, Tvrdošín
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom
- muž, 67 rokov, Žilina
- muž, 20 rokov, Žilina
31. marec 2020 (37 nových prípadov)
- Žena, 59 rokov, Bardejov
- Muž, 22 rokov, Bratislava
- Muž, 28 rokov, Bratislava
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava
- Žena, 22 rokov, Bratislava
- Žena, 45 rokov, Bratislava
- Žena, 53 rokov, Bratislava
- Muž, 49 rokov, Bratislava
- Muž, 40 rokov, Bratislava
- Muž, 59 rokov, Bratislava
- Žena, 87 rokov, Bratislava
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava
- Žena, 41 rokov, Bratislava
- Žena, 18 rokov, Bratislava
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Muž, 33 rokov, Bratislava
- Žena, 23 rokov, Bratislava
- Muž, 30 rokov, Brezno
- Muž, 44 rokov, Kežmarok
- Žena, 46 rokov, Levice
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš



- Muž, 57 rokov, Nové Zámky
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky
- Muž, 40 rokov, Piešťany
- Muž, 41 rokov, Piešťany
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica
- Muž, 40 rokov, Revúca
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota
- Muž, 36 rokov, Sabinov
- Žena, 57 rokov, Sabinov
- Muž, 39 rokov, Sabinov
- Muž, 38 rokov, Sabinov
- Muž, 47 rokov, Sabinov
- Muž, 40 rokov, Sabinov
- Muž, 34 rokov, Sabinov
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves
- Muž, 37 rokov, Trnava
30. marec 2020 (27 nových prípadov)
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou
- Muž, 29 rokov, Bardejov
- Žena, 64 rokov, Bratislava
- Žena, 68 rokov, Bratislava
- Muž, 68 rokov, Bratislava
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava
- Žena, 43 rokov, Čadca
- Muž, 24 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Hlohovec
- Žena, 64 rokov, Hlohovec
- Žena, 40 rokov, Martin
- Žena, 54 rokov, Michalovce
- Žena, 41 rokov, Nitra
- Žena, 80 rokov, Nitra
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky
- Muž, 60 rokov, Prievidza
- Žena, 23 rokov, Rožňava
- Žena, 27 rokov, Rožňava
- Muž, 25 rokov, Svidník
- Muž, 43 rokov, Trebišov
- Muž, 48 rokov, Trebišov
- Muž, 68 rokov, Trenčín
- Muž, 59 rokov, Trnava
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom
- Muž, 63 rokov, Žilina
- Žena, Neznámy, Bratislava
29. marec 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, 19 rokov, Malacky
- Muž, 24 rokov, Bratislava
- Muž, 26 rokov, Prievidza
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou
- Muž, 28 rokov, Trenčín
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 34 rokov, Bratislava
- Muž, 36 rokov, Senica
- Žena, 40 rokov, Bratislava
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Muž, 45 rokov, Ilava
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky
- Žena, 49 rokov, Bratislava
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 53 rokov, Trenčín
- Muž, 55 rokov, Trenčín
- Muž, 57 rokov, Bratislava
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky
- Muž, 61 rokov, Trenčín
- Žena, 63 rokov, Topoľčany
- Muž, 73 rokov, Bratislava



28.marec 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Košice
- Muž, okres Galanta
- Muž, okres Zlaté Moravce
- Muž, okres Žilina
- Žena, okres Senica
- Žena, okres Humenné
- Muž, okres Bardejov
- Žena, okres Bratislava
- Žena, okres Dunajská Streda
- Muž, okres Partizánske
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Považská Bystrica
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Partizánske
- Žena, okres Rimavská Sobota
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Partizánske
27. marec 2020 (23 nových prípadov)
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r.
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r.
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r.
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r.
- Žena, Okres Bratislava, 54 r.
- Muž, 62 r.
- Muž, Okres Martin, 55 r.
- Žena, Okres Pezinok, 49 r.
- Žena, UN Martin, 48 r.
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r.
- Žena, 44 r.
- Muž, Okres Bratislava, 44 r.
- Žena, Okres Prievidza, 38 r.
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r.
- Žena, Okres Myjava, 35 r.
- Muž, Okres Čadca, 31 r.
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r.
- Muž, Okres Čadca, 24 r.
- Muž, Okres Košice, 23 r.
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r.
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r.
- Muž, UN Martin, 23 r.
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r.
26. marec 2020 (43 nových prípadov)
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov.
Včera  pribudlo  na  Slovensku  42  pozitívne  testovaných  ľudí  z  celkovo  912  ľudí  testovaných  v  štátnych

laboratóriách.  V  súkromnom  laboratóriu  otestovali  vyše  60  ľudí  a  zachytili  jedného  človeka.  Ide  o  doteraz
najvyššie počty testovaných.

- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov
- muž, FN Trnava, okres Trnava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov
- žena, Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Banská Bystrica
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Žilina
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Trnava



- žena, okres Sereď
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Malacky
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Nitra
- muž, okres Prešov
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Košice
- muž, okres Ružomberok
- žena, okres Martin
- žena, okres Prievidza
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Prešov
- muž, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Bardejov
- žena, okres Ilava
- žena, okres Stará Ľubovňa
- žena, okres Lučenec
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Nitra
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium
25. marec 2020 (10 nových prípadov)
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie
- žena, okres Považská Bystrica
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
- žena, karanténa Gabčíkovo
- muž, karanténa Gabčíkovo
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska
- žena, okres Zlaté Moravce
24. marec 2020 (12 nových prípadov)
- muž, UN Martin, okres Martin
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou
- žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica
- muž, FN Trenčín, okres Ilava
- muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín
- muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
- žena, okres Lučenec
23. marec 2020 (19 nových prípadov)
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná
- muž, FN Nitra, okres Nitra
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany
- žena, drive – RÚVZ Košice, okres Čadca
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava



- žena, FN Trnava, okres Piešťany
- žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
- žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca
- žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš
22. marec 2020 (7 nových prípadov)
- muž, BA-Kramáre, Bratislava
- muž, BA-Kramáre, Bratislava
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany
- žena, UN Martin, Taliansko
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci
21. marec 2020 (41 prípadov)
- muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika
- žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- žena, ÚNV Ružomberok
- muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko
- žena, FN Nitra, Golianovo
- žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby
- žena, FN Trnava, Senica
- muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, FNsP Prešov
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
- žena, Michalovce
- muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza
20. marec 2020 (14 nových prípadov)
- muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska
- muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska
- muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska
- žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá
- žena, UN Martin,



- muž, UN Martin,
- žena, UN Martin,
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž
19. marec 2020 (19 nových prípadov)
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko
- Muž, domáca izolácia, Bratislava
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- Muž, FN Trenčín, Nedašovce
- Muž, FN Trenčín, Trenčín
- Muž, FN Trenčín, Skačany
- Muž, FN Trenčín, Ilava
- Žena, FN Trenčín, Nová Dubnica
- Muž, FN Trenčín, Ilava
- Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná
- Žena, FN Trenčín, Trenčín
- Muž, FNsP Prešov, Giraltovce
- Muž, FNsP Prešov, Poprad
- Žena, domáci odber, Bratislava
- Žena, domáci odber, Bratislava
- Muž, domáci odber, Bratislava
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19
18. marec 2020 (8 nových prípadov)
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko
- Muž, hospitalizácia, Košice
- Muž, hospitalizácia, Martin
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko
17. marec 2020 (25 nových prípadov)
K  dnešnému  dňu  pribudlo  spolu  25  nových  pozitívnych  prípadov.  Bližšie  informácie  poskytne  rezort

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje.
- Bratislava - 4 osoby
- okres Žilina - 4 osoby
- okres Dunajská Streda - 3 osoby
- okres Revúca 1 osoba
ďalších 13 prípadov
- Muž, domáca izolácia, Bratislava
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Bratislava
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Prešov
- Žena, hospitalizácia, Nitra, Kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku
- Žena, hospitalizácia, Ružomberok
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Muž, hospitalizácia, Revúca
16. marec 2020 (11 nových prípady)
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom:
Trnava okres – žena
Trenčín okres – muž
Pezinok  okres –  35-ročný  muž,  pochádza  z  Budmeríc,  mal  cestovateľskú anamnézu a  klinické príznaky

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava
Svidník okres – 2 muži
Prešov okres – dieťa
Košice okres – 1. žena, 1. muž
Rožňava okres – žena
Liptovský Mikuláš okres – muž
Sobrance okres – muž
15. marec 2020 (17 nových prípadov)
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii.



Trnava –  1  prípad  –  muž,  hospitalizovaný,  po  dohode  bude prevezený  do  Bratislavy,  má cestovateľskú
anamnézu

Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí
Nové Zámky – 1 prípad – žena,  priamy kontakt  s nakazeným, domáca karanténa,  stav je dobrý,  mierne

príznaky ochorenia
Bratislava – 5 prípadov
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná
Nitra – 3 nové prípady
14. marec 2020 (12 nových prípadov)
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin

na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský
úrad ostane od pondelka zatvorený

- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá
cestovateľskú anamnézu;  muž pracoval  na  vstupe do letovej  zóny,  ktorou denne prejdú technici,  elektrikári,
údržbári  a  ďalší  zamestnanci,  jeho  rukami  a  kontaktnou  bezpečnostnou  kontrolou  prešlo  vyše  200  ďalších
zamestnancov letiska

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy
- okres Bytča – 1 muž
- okres Senec – 2 ženy
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol  v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne

príznaky ochorenia
13. marec 2020 (11 nových prípadov)
- muž, Bratislava, domáca izolácia
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho

syna  žijúceho  v  zahraničí,  syn  študuje  v  Dánsku,  ochorenie  nemá,  priebeh  ochorenia  bez  komplikácií,
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste.

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej
izolácii v Spišskej Novej vsi

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

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

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.
11. marec 2020 (3 nové prípady)
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so

slovenskou rodinou v Kittsee
- žena, Bratislava, domáca karanténa
- žena, Bratislava, domáca karanténa
- muž, Bratislava, domáca karanténa
9. marec 2020 (2 nové prípady)
- muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom

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

Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení
8. marec 2020 (2 nové prípady)
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených.
-  žena,  47  rokov,  Bratislava,  hospitalizovaná  na  Klinike  infektológie  a  geografickej  medicíny  UNB  na

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť



- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v
materskej škôlke, domáca izolácia

7. marec 2020 (2 nové prípady)
V sobotu  potvrdili  ďalšie  dva  prípady  nakazených.  Ide  o  rodinu  muža,  u  ktorého ako  u  prvého potvrdili

koronavírus na Slovensku.
-  syn  je  hospitalizovaný  na Klinike infektológie a geografickej  medicíny UNB, syn  prvého nakazeného je

zároveň  aj  tzv.  pacientom “0”,  teda prvý  nosič  daného ochorenia,  od  14.  do 15.  februára  bol  v  talianskych
Benátkach

- manželka zostala v domácej izolácii
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee)
- prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB
- večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorý sa zdržiava v rakúskej obci Kittsee, koronavírus

potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí; žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň
svojho návratu vykazovala prvé symptómy, následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s
ochorením; všetci sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School
v Bratislave

[Späť na obsah]

17. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 
(štvrtok +114)

[29.08.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]

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

Za piatok pribudlo na Slovensku ďalších 114 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-
19 (tri v Banskobystrickom kraji – okresy Zvolen a Lučenec). Laboratóriá v tento deň vyšetrili až 4 453 odobratých
vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 3 842 pozitívne testovaných na koronavírus a 33 úmrtí, pričom sa
celkom testovalo 332 393 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov.

28. augusta 2020 (114 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

223). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 35 (1 040), Košický kraj 19 (499), Nitriansky kraj
12 (244), Prešovský kraj 6 (458), Trenčiansky kraj 12 (590), Trnavský kraj 14 (343) a Žilinský kraj 13 (445).

Pozitívne testovaných bolo 58 mužov a 56 žien.  Najviac testov z pozitívnym výsledkom bolo v okresoch
Bratislava (26), Michalovce (11), Trnava (10), Nitra (7), Žilina (5). Ďalej aj v okresoch Senec, Senica, Myjava,
Sabinov,  Piešťany,  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Vranov  nad  Topľou,  Prešov,  Trenčín,  Ružomberok,  Liptovský
Mikuláš, Košice, Šaľa, Námestovo, Čadca, Púchov, Ilava, Pezinok, Prievidza, Malacky, Zvolen, Lučenec, Snina,
Považská Bystrica, Skalica, Nové Zámky či Komárno.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 254 ľudí.
Hospitalizovaných je 74 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 555.
27. augusta 2020 (102 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  vo štvrtok zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 220).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  33  (1  005),  Košický  kraj  15  (480),
Nitriansky kraj 12 (232), Prešovský kraj 7 (452), Trenčiansky kraj 10 (578), Trnavský kraj 6 (329) a Žilinský kraj 18
(432).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (30), Námestovo (13), Žilina (8), Nitra (7), Trenčín (6),
Rožňava (5), Senica (5), Prešov (3), Bytča (2), Dolný Kubín (2), Galanta (2), Komárno (2), Liptovský Mikuláš (2),
Prievidza (2), Púchov (2), Stará Ľubovňa (2), Hlohovec (1), Humenné (1), Kysucké Nové Mesto (1), Nové Zámky
(1), Piešťany (1), Poprad (1), Rimavská Sobota (1), Šaľa (1) a Topoľčany (1). Je medzi nimi 56 žien a 46 mužov,
sú vo veku od 4 do 82 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 19, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 225 ľudí.
Hospitalizovaných je 72 pacientov, u 49 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 6 pacienti a na pľúcnej

ventilácii piati. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 470.
26. augusta 2020 (90 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  stredu  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 219). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (972), Košický kraj 8 (465), Nitriansky
kraj 4 (220), Prešovský kraj 22 (445), Trenčiansky kraj 15 (568), Trnavský kraj 4 (323) a Žilinský kraj 8 (414).

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/


Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (22), Ilava (6), Michalovce (6), Poprad
(6), Stará Ľubovňa (5), Trenčín (5), Žilina (4), Bardejov (3), Dunajská Streda (3), Nitra (3), Prešov (3), Prievidza
(3), Kežmarok (2), Košice (2), Liptovský Mikuláš (2), Malacky (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Banská
Bystrica (1), Brezno (1), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Považská Bystrica (1), Sabinov (1), Senec (1), Šaľa (1) a
Trnava (1). Je medzi nimi 37 žien a 53 mužov, sú vo veku od 5 do 78 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 2 206 ľudí.
Hospitalizovaných je 75 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 387.
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 po korekcii MZ SR vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 29 (945), Košický kraj
23 (457), Nitriansky kraj 8 (216), Prešovský kraj 1 (423), Trenčiansky kraj 12 (553), Trnavský kraj 7 (319) 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).

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)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž



27
Levice
OP Karusel
Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza

Muž
33
Prievidza

Muž
35
Prievidza

Muž
57
Prievidza

Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza

Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

Žena
23
Prievidza
v karant, stredisku VDZ VS Financie
Žena
32
Prievidza



Žena
47
Prievidza

Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

Muž
34
Šaľa
OP Karusel
Muž
56
Šaľa
OP Karusel
Žena
51
Šaľa
OP Karusel
Žena
69
Šaľa
OP Karusel
Žena
49
Vranov nad Topľou
v karanténnom stredisku Pezinok
Hospitalizovaných je  207 pacientov,  u  82 bolo  ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov  čaká na

výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii.
V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola

hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak
stúpol na 14.

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

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

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

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



18. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
33
Bratislava

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda

Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda

Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37
Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena
26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena



34
Martin

Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55
Martin

Žena
56
Martin

Žena
57
Martin

Žena
61
Martin

Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok

Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza



Žena
52
Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice

Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin

Muž
42
Ružomberok
neznámy, vyšetrený v Ružomberku
Muž
28
Martin
DSS
Muž
40
Martin
DSS
Muž
70
Martin
DSS
Muž
72
Martin
DSS
Muž
74
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Muž
83
Martin



DSS
Žena
54
Martin
DSS
Žena
61
Martin
DSS
Žena
63
Martin
DSS
Žena
66
Martin
DSS
Žena
70
Martin
DSS
Žena
72
Martin
DSS
Žena
80
Martin
DSS
Žena
81
Martin
DSS
Žena
83
Martin
DSS
Žena
84
Martin
DSS
Žena
86
Martin
DSS
Žena
87
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
89
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
94



Martin
DSS
Žena
–
Martin
DSS, vek neznámy
Žena
44
Košice – okolie
OP Karusel
Muž
21
Revúca
OP Karusel
Žena
54
Revúca
OP Karusel
Muž
13
Rim. Sobota
OP Karusel
Muž
28
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
46
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
78
Spišská N. Ves
OP Karusel
Muž
36
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
Vek
Okres
Poznámka
Muž
26

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava



Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23

Ilava

Žena
67

Ilava

Muž
44

Košice – okolie

Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17



Martin

Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20

Michalovce

Žena
24

Nové Zámky

Žena
36

Nové Zámky

Žena
50

Nové Zámky

Žena
81



Poprad

Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena
67

Revúca

Žena
23

Senica

Muž
53

Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21



Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava

Muž
60

Trnava

Žena
62

Trnava

Muž
30

Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž



67

Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS

Žena
61

Stará Ľubovňa

prekladaná do DSS

Žena
8

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce



v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
21

Michalovce

v karant. stredisku Modra

Žena
39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30



Nitra

v karant. stredisku Poprad

Muž
38

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
Bardejov
66
Muž
Bratislava
73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž
Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava



35
Žena
Bratislava
27
Muž
Čadca
28
Muž
Čadca
25
Žena
Dunajská Streda
55
Žena
Dunajská Streda
52
Žena
Dunajská Streda
40
Muž
Dunajská Streda
18
Muž
Košice
47
Muž
Košice
29
Muž
Košice – okolie
49
Žena
Košice – okolie
36
Žena
Levoča
58
OP Karusel
Muž
Martin
52
Muž
Michalovce
53
Žena
Michalovce
49
OP Karusel
Muž
Michalovce
48
OP Karusel
Muž
Michalovce
44
Žena
Michalovce
36
OP Karusel
Muž
Michalovce
34
OP Karusel
Muž
Michalovce
31
OP Karusel



Žena
Michalovce
28
OP Karusel
Muž
Michalovce
26
OP Karusel
Muž
Michalovce
25
Muž
Michalovce
23
OP Karusel
Žena
Michalovce
14
Žena
Pezinok
85
DSS
Muž
Pezinok
64
Žena
Pezinok
30
Muž
Pezinok
22
Muž
Pezinok
21
Žena
Prešov
68
Muž
Prešov
65
Muž
Prievidza
64
Žena
Prievidza
56
Žena
Prievidza
53
adresa neznáma
Žena
Prievidza
48
Žena
Prievidza
47
adresa neznáma
Žena
Prievidza
45
Žena
Prievidza
43
adresa neznáma
Muž
Prievidza
42



Muž
Prievidza
37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž
Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena
Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27
Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27
Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
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
Poznámka
Muž
5
Bratislava
Muž
24
Bratislava
Muž
62
Bratislava
Žena
37
Bratislava
Muž
78
Liptovský Mikuláš
Muž
81
Košice
Žena
92
Senec
Žena
55
Spišská Nová Ves
Žena
67
Nové Zámky
Muž

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena



55
Pezinok
DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok
DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena

88
Pezinok
DSS
Žena

95
Pezinok
DSS
Žena
39
Rožňava
Muž
40
Zlaté Moravce
Muž
18



Spišská Nová Ves
Muž
42
Trnava
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
Poznámka
Muž
37
Nitra
Žena
58
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
61
Pezinok
DSS
Muž
39
Košice – okolie
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
30
Bánovce nad Bebr.
v kar. stredisku VDZ VS Financie
Žena
85
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
69
Pezinok
DSS
Žena
56
Pezinok



DSS
Muž
66
Pezinok
DSS
Žena
89
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Muž
10
Prešov
Muž
56
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
64
Pezinok
DSS
Muž
86
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
60
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Muž
73
Pezinok
DSS
Žena
52
Košice



v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
49
Pezinok
DSS
Žena
92
Pezinok
DSS
Žena
77
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Muž
67
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Muž
85
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
90
Pezinok
DSS
Žena
38
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Žena
90
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
83



Pezinok
DSS
Žena
72
Pezinok
DSS
Žena
83
Pezinok
DSS
Muž
65
Pezinok
DSS
Žena
44
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Žena
80
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
26
Námestovo
Muž
43
Brezno
v karanténnom stredisku Lešť
Žena
64
Michalovce
Žena
95
Košice – okolie
Muž
56
Košice – okolie
Žena
49
Pezinok
Muž
27
Bardejov
Žena
64
Dolný Kubín
Muž
76
Pezinok
DSS nový
Muž
31
Bratislava
Žena
23
Banská Bystrica
Žena
78



Bratislava
Žena
86
Bratislava
Žena
88
Bratislava
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)
Pohlavie
Vek



Názov okresu
Poznámka
Žena
31
Komárno
v karanténnom stredisku
Žena
32
Rimavská Sobota

Žena
36
Považská Bystrica
v karanténnom stredisku
Muž
49
Spišská Nová Ves

Muž
39
Vranov nad Topľou

Žena
21
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Muž
30
Ružomberok
v karanténnom stredisku
Muž
18
Vranov nad Topľou

Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80
Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena
20
Bratislava

Muž
24
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Žena
54
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
45
Spišská Nová Ves

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60
Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina

Žena
26
Dunajská Streda

Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec

Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
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)
Pohlavie
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Žena
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
40
Zlaté Moravce

Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin



Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda

Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava

Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17
Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena
32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
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)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Žena
31
Trenčín

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča

Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín

Muž
62
Bratislava

Žena
32
Bratislava

Žena
69
Trenčín

Žena
22
St. Ľubovňa
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
30
Kežmarok

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie



Muž
52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

Žena
54
adresa neuvedená
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
11
Bratislava

Muž
45
Námestovo
v karanténe Gabčíkovo
Muž
48
Brezno
v karanténe Gabčíkovo
Žena
53
Prievidza

Muž
61
Prievidza

Muž
54
bez adresy
v karanténe Gabčíkovo
Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
56
Bratislava

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29



Pezinok

Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava

Žena
24
Rožňava

Žena
42
Pezinok

Žena
51
Prešov

Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava

Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena



60
Bratislava

Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
22
Martin
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Topoľčany
v karanténe Gabčíkovo
Žena
60
Bratislava

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43
Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž
29
Bratislava

Žena
54
Bratislava

Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky



Žena
59
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
30
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Žena
33
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Bratislava

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21
Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena
46
Malacky

Žena
28
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA



Muž
24
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
29
Nitra

Žena
41
Piešťany

Muž
34
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
34
Nitra
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
25
Trebišov
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
26
Kežmarok
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
Šaľa

Muž
23
B.Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
24
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
42
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
37
Spišská Nová Ves

Muž
62
Bratislava

Žena
28
Banská Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena



33
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
32
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
28
Bardejov
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
29
Liptovský Mikuláš
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
24
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
50
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
61
Žilina

Muž
28
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
56
Nové Zámky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
27
Trnava
v Gabčíkove
Žena
64
Prešov

Žena
20
Brezno

Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55



B. Bystrica

Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica

Žena
10
Martin

Muž
67
Martin

Muž
41
Bratislava

Žena
27
Košice
adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
Žena
77
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)



Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

Muž
44
Košice – okolie
v karant. stanici Piešťany
Žena
59
Senec

Žena
30
Pezinok

Žena
43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž
36
Bratislava

Muž
23
Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž
56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno



v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
40
Trenčín
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
29
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
46
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
31
Zvolen
v karant. stanici APZ BA
Žena
28
Turčianske Teplice
v karant. stanici APZ BA
Žena
42
Prešov
v karant. stanici APZ BA
Žena
23
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
32
Pezinok
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
30
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
30



Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
24
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Poltár
v karant. stanici APZ BA
Žena
27
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
2
Liptovský Mikuláš

Muž
53
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
22
Kežmarok
v karant. stanici APZ BA
Žena
56
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
48
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Gelnica
v karant. stanici APZ BA
Žena
21
Bardejov
v karant. stanici APZ BA
Muž
33
Rimavská Sobota
v karant. stanici APZ BA
Muž
29
Piešťany
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Muž
45
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž



43
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)
Pohlavie
Muž
Muž
Ženy
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Muž
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena



Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
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]

18. Riečický a Havrila podpísali zmluvy s HC Košice
[29.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/sport/riecicky-a-havrila-podpisali-zmluvy-s/489891-clanok.html
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Na archívnej snímke Matúš Havrila. Foto: TASR/Oliver Ondráš
Havrila bol v uplynulej sezóne hráč prvoligovej Spišskej Novej Vsi.
Košice 29. augusta (TASR) - Slovenský hokejový tipsportligista HC Košice podpísal kontrakty s brankárom

Dominikom  Riečickým  a  útočníkom  Matúšom  Havrilom.  Obaja  boli  v  desiatke  hráčov,  ktorá  vedenie  klubu
presvedčili na nedávnom try-oute. Klub informoval o nových akvizíciách na sociálnych sieťach. Riečický v ročníku
2019/2020 pôsobil v tretej najvyššej súťaži v druholigovom Humennom. V najvyššej slovenskej súťaži už chytal
za materské Košice i Detvu. Havrila bol v uplynulej sezóne hráč prvoligovej Spišskej Novej Vsi, za ktorú odohral
39 zápasov. Získal v nich 31 kanadských bodov za 15 gólov a 16 asistencií.

[Späť na obsah]

19. Riečický a Havrila podpísali zmluvy s HC Košice
[29.08.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR]

https://sport.aktuality.sk/c/458449/riecicky-a-havrila-podpisali-zmluvy-s-hc-kosice

Slovenský  hokejový  tipsportligista  HC  Košice  podpísal  kontrakty  s  brankárom  Dominikom  Riečickým  a
útočníkom Matúšom Havrilom.

Obaja boli v desiatke hráčov, ktorá vedenie klubu presvedčili na nedávnom try-oute. Klub informoval o nových
akvizíciách na sociálnych sieťach.

Riečický  v  ročníku  2019/2020  pôsobil  v  tretej  najvyššej  súťaži  v  druholigovom  Humennom.  V  najvyššej
slovenskej súťaži už chytal za materské Košice i Detvu.

Havrila bol v uplynulej sezóne hráč prvoligovej  Spišskej Novej Vsi, za ktorú odohral 39 zápasov. Získal v
nich 31 kanadských bodov za 15 gólov a 16 asistencií.

Slovensko
Slovensko
Slovensko

[Späť na obsah]

20. Anjelky štartujú s novým trénerom, s Jurčenkovou a len jedným tímom v 
extralige

[28.08.2020; Košický večer; ŠPORT; s. 16; SVJATOSLAV DOHOVIČ]

SO ZAHRANIČNÝMI HRÁČKAMI PRE KORONU NEPOČÍTAJÚ,OBÁVAJÚ SA AJ HROZIACICH OPATRENÍ
Basketbalistky  Young  Angels  Košice  pod  vedením  nového  hlavného  trénera  Radka  Dvorščáka  a  jeho

asistentky Lucie Jalčovej začali v pondelok ostrú prípravu na novú extraligovú sezónu.
KOŠICE.  Po  odchode  viacerých  hráčok  sa  mužstvo  ešte  omladilo  a  vekový  priemer  bude  dvíhať  Anka

Jurčenková. Legenda košického basketbalu s dvanástimi majstrovskými titulmi aj kvôli koronavírusu začne novú
sezónu v Košiciach.

„Skôr to bude o emóciách, keď si človek spomenie na to, ako to kedysi fungovalo a kde momentálne ten
basketbal je. Na jednej strane som rada, že som späť, na strane druhej ma mrzí, v akom je to momentálne štádiu
a že ten veľký basketbal teraz v Košiciach nie je,“ povedala pred prvým tréningom Jurčenková.

Uvedomuje si, že v súčasnosti to už v Košiciach nie je o akomsi automatickom zbere titulov. „Ide o to, že tie
baby chcú basketbal hrať a že sa máme kde posúvať. Verím, že nám to bude fungovať a vzájomne si odovzdáme
skúsenosti,“ dodala pivotka, ktorej dĺžka zotrvania v Košiciach bude závisieť aj od pandemickej situácie. „Agent
sleduje situáciu, ale súčasný trh je značne poznamenaný koronou a neistotou. Kluby teda zrejme budú vyčkávať
a v blízkom čase nečakám žiadne konkrétne ponuky. Európske súťaže sú nateraz neisté a tímy nevedia, čo bude
a v akom móde to bude fungovať,“ myslí si.

Každá minúta prínosom
„V tomto klube je dvoje dverí. Jedny sú také, ktoré majú kľučku aj z druhej strany. Je zopár dievčat, ktoré nimi

rady chodia naspäť. Či už je to Zuzka Žirková alebo Baša Bálintová, ktoré využijú každú príležitosť, aby klubu
niečo vrátili. Anka patrí k tým, ktoré sa majú kde vrátiť. Je naša a momentálne nemá angažmán, ktoré by ju
napĺňalo. V momente, keď dostane ponuku, my jej brániť nebudeme a budeme radi za každú minútu, ktorú venuje
týmto  mladým  hráčkam,  aby  sa  od  nej  učili.  Či  už  to  bude  päť  dní  alebo  tri  mesiace,“  teší  sa  z  návratu
Jurčenkovej  šéf  „anjelok“  Daniel  Jendrichovský.  Spokojný s  nečakanou posilou  je  aj  nový tréner  Košičaniek

https://sport.aktuality.sk/c/458449/riecicky-a-havrila-podpisali-zmluvy-s-hc-kosice


Radko Dvorščák. „Je príjemné mať v tíme hráčku ako Anka Jurčenková. Touto cestou vracia klubu tých niekoľko
rokov, ktoré tu odohrala. Určite pomôže mladým dievčatám nielen v príprave, ale možno aj na začiatku sezóny.
Uvidíme, kam budú smerovať je cesty. Všetkým je určite jasné, že ďaleko prevyšuje možnosti aj úroveň tohto
družstva, ale pre nás je prínosom nielen skúsenosťami, ale aj po ľudskej stránke. Aj baby, aj ja sa z toho tešíme,“
hovorí.

Dvorščák prirodzenou voľbou
Po tom, ako sa Zuzana Žirková rozhodla pôsobiť po boku Petra Jankoviča pri lučeneckých mužoch, bola v

klube  otvorená otázka  trénerov  len  na  okamih.  „Nebolo  o  čom sa  baviť,  Radko Dvorščák  je  tu  štyri  roky,“
komentoval  nového  trénera  Jendrichovský.  Ten  rázne  poprel  niektoré  informácie,  že  Žirková  sa  s  klubom
rozkmotrila. „Zuzke sme nechceli brániť. My s ňou stále počítame a je len na nej, či bude jeden deň pri tomto tíme
alebo pri hociktorom z tých jedenástich ktoré máme v pyramíde,“ vysvetlil Jendrichovský.

Svoju novú pozíciu  ako prirodzené vyústenie pôsobenia v klube chápe aj  Dvorščák. „Od roku 2011 som
pracoval v mládežníckych kategóriách a posledné štyri  sezóny som bol asistentom v Good Angels, najprv pri
Petrovi Jankovičovi a potom pri Zuzke Žirkovej. Mám veľkú výhodu, že gro dievčat som viedol v mládežníckych
kategóriách, s niektorými som prešiel všetky. Teším sa, že môžem zúročiť tieto skúsenosti,“ hovorí Dvorščák.

Tím vo výstavbe
Anjelky pred novou sezónou opustilo viacero hráčok. Družstvo je tak podľa Jendrichovského stále vo výstavbe

a ešte nie je jasné ako bude vyzerať na začiatku extraligy. „Odišli nám dve dievčatá študovať do USA – Sára
Majorošová a Tina Machalová. S tým, že ani u nich to nie je úplne isté. Lebo ak americké súťaže nezačnú, môže
byť problém so štipendiami a nevylučujem, že sa môžu a majú kde vrátiť. Sú stále našimi hráčkami a môžu sa
vrátiť  kedykoľvek  v  priebehu sezóny.  Jedinou hráčkou,  ktorá je  definitívne mimo Košíc  je  Vanda Kozáková.
Dostala profesionálny kontrakt v Piešťanoch. Vybojovala si ho svojou prácou v predchádzajúcich sezónach a my
jej určite nemôžeme dať také podmienky ako Piešťany,“ dodal Jendrichovský.

Novou akvizíciou  je  Ema Dulovičová,  ktorá prišla  zo  Spišskej Novej Vsi.  Ako v  súvislosti  s  budovaním
družstva zdôraznil  Jendrichovský so zahraničnými hráčkami vôbec nepočítajú. „Dôvod je jednoduchý – ak im
zaplatíme cestu, stravu a po týždni sa prestane hrať, my ich budeme musieť poslať domov,“ vysvetlil.

O európskych súťažiach a cieľoch
Košičanky sa okrem extraligy prihlásili aj do Európskej ligy EWBL. „Stále nie je rozhodnuté ako sa bude hrať.

Zvažujú  sa  rôzne  alternatívy.  Do európskych  súťaží  sme prihlásili  aj  tímy  U19 a  U15,  zvažujeme aj  ďalšie
kategórie. Všetko bude závisieť od aktuálnej situácie,“ vysvetľuje Jendrichovský, ktorý chce aj takýmto spôsobom
využiť významný posun v podpore mládežníckej basketbalu zo strany Slovenskej basketbalovej asociácie.

Anjelky  v  predchádzajúcej  nedokončenej  sezóne  trápili  aj  favorizované  Piešťany  či  Ružomberok.  V  tejto
sezóne zatiaľ o cieľoch nehovoria. „Na ciele si musíme počkať, keď uvidíme reálne súpisky všetkých družstiev.
Samozrejme  nechceme byť  iba  do  počtu.  Chceme zúročiť  dobrú  prácu  v  mládežníckej  pyramíde  a  byť  čo
najvyššie,“ naznačil tréner Dvorščák.

Extraliga napokon sedemčlenná
Daniel  Jendrichovský  dal  ešte  pred  minulotýždňovou  uzávierkou  prihlášok  do  extraligy prezidentovi  SBA

prísľub, že ak podá prihlášky nepárny počet družstiev, tak okrem A tímu prihlási do súťaže aj juniorky. Všetko je
napokon inak.

„Sme radi, že Spišská Nová Ves a Poprad našli odvahu a financie a idú do extraligy. Chvíľu hrozilo, že bude
len štvorčlenná a to by už nemalo nič spoločné s nejakým extraligovým projektom. Dal som prísľub, že ak bude
nepárny počet  tímov, tak my vieme poskladať dvanásť  dievčat,  ktoré majú nejaký talent  a  ktoré by mohli  v
extralige pôsobiť aj za cenu toho, že by zápasy prehrávali. Myslím si, že by im to dalo veľmi veľa a malo by to
hlavu aj pätu. Reálne treba povedať, že takáto myšlienka narazila na zákon o športe, podľa ktorého nemôže mať
jeden majiteľ dve družstvá v najvyššej súťaži kvôli manipulácii výsledkov. Je to dobrý zákon, ale v tomto prípade
je to ustanovenie bezpredmetné. Na to, aby sme pôsobili s dvoma družstvami museli by sme dostať výnimku a
súhlas od všetkých účastníkov súťaže. Majiteľ Piešťan sa ešte pred uzávierkou prihlášok vyjadril, že je proti tomu,
a tak sme juniorky prihlásili do prvej ligy žien. Nie je to dobré ani pre naše juniorky, ani pre slovenský basketbal,
ale rešpektujeme zákon,“ vysvetlil Jendrichovský.

Aj bez divákov, ale s kompenzáciou
Daniel Jendrichovský bol aj jedným z iniciátorov toho, aby športové kluby a zväzy vyvinuli spoločný tlak na

ministrov školstva a zdravotníctva. „Nedajú sa len tak jednoducho z rukáva zo dňa na deň vyťahovať opatrenia
voči športu. Nevieme nič plánovať. Jedna vec je kapacita. Problémom je pre nás najmä to, že sa môže stať, že sa
v septembri zatvoria pre športové kluby telocvične, mesto zavrie halu a my nevieme zase začať prípravu v októbri
a predtým dať nejaký home office. Chceme mať aspoň možnosť trénovať, keď už nebudeme môcť hrať zápasy.
Sme stotožnení aj s tým, že sa bude hrať bez divákov, ak to štát primerane vykompenzuje. A preto jednotlivé
zväzy už vyčíslili, čo by to znamenalo. Prežiť túto situáciu je číslo jedna. Chcem, aby priamo z vlády vzišlo, že
telocvične budú k dispozícii,“ dodal Jendrichovský. SVJATOSLAV DOHOVIČ

Foto:
Anna Jurčenková (druhá sprava) odštartovala s Košičankami letnú prípravu. FOTO: PATRIK FOTTA
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21. Krajčí oznámil výšku sumy z eurofondov, ktorá má v zdravotníctve zmierniť
dopady pandémie

[28.08.2020; webnoviny.sk; Zdravotníctvo; 12:30; redakcia]

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/krajci-oznamil-vysku-sumy-z-eurofondov-
ktora-ma-v-zdravotnictve-zmiernit-dopady-pandemie/

Ministerstvo zdravotníctva chce vyhlásením výziev zmierniť dopady pandémie na rezort, k dispozícii je 167
miliónov eur. Na piatkovom tlačovom brífingu to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ako  uviedol,  tieto  finančné  prostriedky  budú  uvoľnené  z  eurofondov,  konkrétne  z  fondu  obnovy  Next
Generation Europe. Rezort  už prvú výzvu zverejnil.  Zameraná je na projekty,  ktoré budú zmierňovať dopady
pandémie u nemocníc, ktoré sa v prvej vlne najviac zaslúžili o jej zvládnutie.

Nemocnice z prvej línie dostanú 48 miliónov
Ako Krajčí  informoval,  pre 49 nemocníc v prvej  línii,  teda subjekty hospodárskej mobilizácie,  ministerstvo

uvoľní 48 miliónov eur. Čerpať ich budú môcť na nákup a vybavenie pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a
liečby pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo podozrením naň.

Podmienkou tejto výzvy je, aby mali nemocnice pripravené projekty na výstavbu mobilných odberových miest,
niektoré však už teraz túto podmienku spĺňajú. Investovať ich budú môcť aj do výstavby alebo rekonštrukcie
oddelení v súvislosti s pandémiou.

Čerpať ich bude možné aj pre personál na zabezpečenie ochranných osobných a dezinfekčných prostriedkov.
Prostriedky majú zlepšiť aj hospodárenie nemocníc
V rámci tejto výzvy budú môcť podľa šéfa rezortu zdravotníctva prostriedky z eurofondov čerpať aj nemocnice,

ktoré boli v minulosti identifikované ako nemocnice v hospodárskych ťažkostiach, a teda nemohli byť zaradené do
európskych výziev.

Prostriedky budú môcť podľa neho zlepšiť aj hospodárenie nemocníc. V rámci výzvy rezort zaviedol aj inštitút
doplnkových  výdavkov,  ktorý  bude  v  rámci  verejného  obstarávania  motivovať  ušetriť  zdroje  z  jednotlivých
projektov. Nemocnice ich tak budú môcť následne opätovne rozmiestniť do ďalších výdavkov tejto výzvy.

Zohľadňovali počty COVID pacientov
Čo sa týka pridelenia jednotlivých prostriedkov, podľa Krajčího zohľadňovali aj počty COVID a suspektných

pacientov, či mala nemocnica odberné miesto a aj počet výkonov, ktoré nemocnice realizovali  počas COVID
pandémie. Na základe toho sa pridelila finančná čiastka, ktorú budú môcť nemocnice čerpať.

Pripravujú výzvu pre vyššie územné celky
Do konca septembra by mala byť pripravená výzva pre vyššie územné celky, cez ktoré by mohli financovať

ambulancie. Rezort pripravuje výzvy aj pre zvyšný počet nemocníc, ktoré boli pripravené, ak by bola situácia
vážna a museli reprofilizovať svoje lôžka.

„Pripravujeme výzvu aj pre národné projekty zamerané na pandemické aktivity verejných subjektov ako sú
ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby a záchranné zdravotné služby,“ uzavrel minister.

Zoznam oprávnených žiadateľov výzvy – subjekty hospodárskej mobilizácie
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA VÝZVY – subjekty hospodárskej mobilizácie
Bratislavský kraj
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Banskobystrický kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Svet zdravia, a. s., prevádzka všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a prevádzka všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Nemocnica Zvolen a.s.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Košický kraj
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nitriansky kraj
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
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Nemocnica Komárno s. r. o.
Nemocnica Levice s. r. o.
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Prešovský kraj
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a.s.
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Vranovská nemocnica, a.s.
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Nemocnica Snina s.r.o.
Trenčiansky kraj
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Trnavský kraj
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany
Žilinský kraj
Univerzitná nemocnica Martin
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

[Späť na obsah]

22. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 
(štvrtok +102)
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-
pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/

Za štvrtok pribudlo na Slovensku ďalších 102 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-
19  (jeden  v  Banskobystrickom  kraji  –  okres  Rimavská  Sobota).  Laboratóriá  v  tento  deň  vyšetrili  až  4  360
odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 3 728 pozitívne testovaných na koronavírus a 33
úmrtí, pričom sa celkom testovalo 327 940 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov.

27. augusta 2020 (102 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  utorok  zaevidovali  jeden nový prípad  pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 220).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  33  (1  005),  Košický  kraj  15  (480),
Nitriansky kraj 12 (232), Prešovský kraj 7 (452), Trenčiansky kraj 10 (578), Trnavský kraj 6 (329) a Žilinský kraj 18
(432).

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/


Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (30), Námestovo (13), Žilina (8), Nitra (7), Trenčín (6),
Rožňava (5), Senica (5), Prešov (3), Bytča (2), Dolný Kubín (2), Galanta (2), Komárno (2), Liptovský Mikuláš (2),
Prievidza (2), Púchov (2), Stará Ľubovňa (2), Hlohovec (1), Humenné (1), Kysucké Nové Mesto (1), Nové Zámky
(1), Piešťany (1), Poprad (1), Rimavská Sobota (1), Šaľa (1) a Topoľčany (1). Je medzi nimi 56 žien a 46 mužov,
sú vo veku od 4 do 82 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 19, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 225 ľudí.
Hospitalizovaných je 72 pacientov, u 49 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 6 pacienti a na pľúcnej

ventilácii piati. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 470.
26. augusta 2020 (90 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  utorok  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 219). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (972), Košický kraj 8 (465), Nitriansky
kraj 4 (220), Prešovský kraj 22 (445), Trenčiansky kraj 15 (568), Trnavský kraj 4 (323) a Žilinský kraj 8 (414).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (22), Ilava (6), Michalovce (6), Poprad
(6), Stará Ľubovňa (5), Trenčín (5), Žilina (4), Bardejov (3), Dunajská Streda (3), Nitra (3), Prešov (3), Prievidza
(3), Kežmarok (2), Košice (2), Liptovský Mikuláš (2), Malacky (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Banská
Bystrica (1), Brezno (1), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Považská Bystrica (1), Sabinov (1), Senec (1), Šaľa (1) a
Trnava (1). Je medzi nimi 37 žien a 53 mužov, sú vo veku od 5 do 78 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 2 206 ľudí.
Hospitalizovaných je 75 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 387.
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 po korekcii MZ SR vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 29 (945), Košický kraj
23 (457), Nitriansky kraj 8 (216), Prešovský kraj 1 (423), Trenčiansky kraj 12 (553), Trnavský kraj 7 (319) 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).

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)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
27
Levice
OP Karusel
Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza

Muž
33
Prievidza

Muž
35
Prievidza

Muž
57
Prievidza

Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza



Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

Žena
23
Prievidza
v karant, stredisku VDZ VS Financie
Žena
32
Prievidza

Žena
47
Prievidza

Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

Muž
34
Šaľa
OP Karusel
Muž
56
Šaľa
OP Karusel
Žena
51
Šaľa
OP Karusel
Žena
69
Šaľa
OP Karusel
Žena
49
Vranov nad Topľou
v karanténnom stredisku Pezinok
Hospitalizovaných je  207 pacientov,  u  82 bolo  ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov  čaká na

výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii.
V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola

hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak
stúpol na 14.

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



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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
33
Bratislava

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda

Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda

Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37
Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena



26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena
34
Martin

Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55
Martin

Žena
56
Martin

Žena
57
Martin

Žena
61
Martin

Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok



Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza

Žena
52
Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice

Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin

Muž
42
Ružomberok
neznámy, vyšetrený v Ružomberku
Muž
28
Martin
DSS
Muž
40
Martin
DSS
Muž
70



Martin
DSS
Muž
72
Martin
DSS
Muž
74
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Žena
54
Martin
DSS
Žena
61
Martin
DSS
Žena
63
Martin
DSS
Žena
66
Martin
DSS
Žena
70
Martin
DSS
Žena
72
Martin
DSS
Žena
80
Martin
DSS
Žena
81
Martin
DSS
Žena
83
Martin
DSS
Žena
84
Martin
DSS
Žena
86
Martin
DSS
Žena
87
Martin
DSS
Žena



88
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
89
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
–
Martin
DSS, vek neznámy
Žena
44
Košice – okolie
OP Karusel
Muž
21
Revúca
OP Karusel
Žena
54
Revúca
OP Karusel
Muž
13
Rim. Sobota
OP Karusel
Muž
28
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
46
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
78
Spišská N. Ves
OP Karusel
Muž
36
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
Vek



Okres
Poznámka
Muž
26

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava

Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23

Ilava

Žena
67

Ilava

Muž
44

Košice – okolie



Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17

Martin

Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20

Michalovce

Žena
24

Nové Zámky

Žena
36

Nové Zámky



Žena
50

Nové Zámky

Žena
81

Poprad

Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena
67

Revúca

Žena
23

Senica

Muž
53



Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21

Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava

Muž
60

Trnava

Žena
62

Trnava

Muž
30



Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž
67

Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS

Žena
61

Stará Ľubovňa

prekladaná do DSS

Žena
8

Michalovce



v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
21

Michalovce

v karant. stredisku Modra

Žena



39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30

Nitra

v karant. stredisku Poprad

Muž
38

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
Bardejov
66
Muž
Bratislava
73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž



Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
35
Žena
Bratislava
27
Muž
Čadca
28
Muž
Čadca
25
Žena
Dunajská Streda
55
Žena
Dunajská Streda
52
Žena
Dunajská Streda
40
Muž
Dunajská Streda
18
Muž
Košice
47
Muž
Košice
29
Muž
Košice – okolie
49
Žena
Košice – okolie
36
Žena
Levoča
58
OP Karusel
Muž
Martin
52
Muž
Michalovce
53
Žena
Michalovce
49
OP Karusel
Muž
Michalovce



48
OP Karusel
Muž
Michalovce
44
Žena
Michalovce
36
OP Karusel
Muž
Michalovce
34
OP Karusel
Muž
Michalovce
31
OP Karusel
Žena
Michalovce
28
OP Karusel
Muž
Michalovce
26
OP Karusel
Muž
Michalovce
25
Muž
Michalovce
23
OP Karusel
Žena
Michalovce
14
Žena
Pezinok
85
DSS
Muž
Pezinok
64
Žena
Pezinok
30
Muž
Pezinok
22
Muž
Pezinok
21
Žena
Prešov
68
Muž
Prešov
65
Muž
Prievidza
64
Žena
Prievidza
56
Žena
Prievidza
53
adresa neznáma



Žena
Prievidza
48
Žena
Prievidza
47
adresa neznáma
Žena
Prievidza
45
Žena
Prievidza
43
adresa neznáma
Muž
Prievidza
42
Muž
Prievidza
37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž
Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena
Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27
Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27



Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
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
Poznámka
Muž
5
Bratislava
Muž
24
Bratislava
Muž
62
Bratislava
Žena
37
Bratislava
Muž
78
Liptovský Mikuláš
Muž
81
Košice
Žena
92
Senec
Žena
55



Spišská Nová Ves
Žena
67
Nové Zámky
Muž

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena

55
Pezinok
DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok
DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena



88
Pezinok
DSS
Žena

95
Pezinok
DSS
Žena
39
Rožňava
Muž
40
Zlaté Moravce
Muž
18
Spišská Nová Ves
Muž
42
Trnava
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
Poznámka
Muž
37
Nitra
Žena
58
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
61
Pezinok
DSS
Muž
39
Košice – okolie
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena



30
Bánovce nad Bebr.
v kar. stredisku VDZ VS Financie
Žena
85
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
69
Pezinok
DSS
Žena
56
Pezinok
DSS
Muž
66
Pezinok
DSS
Žena
89
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Muž
10
Prešov
Muž
56
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
64
Pezinok
DSS
Muž
86
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
60
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena



78
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Muž
73
Pezinok
DSS
Žena
52
Košice
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
49
Pezinok
DSS
Žena
92
Pezinok
DSS
Žena
77
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Muž
67
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Muž
85
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
90
Pezinok
DSS
Žena
38
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS



Žena
82
Pezinok
DSS
Žena
90
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
83
Pezinok
DSS
Žena
72
Pezinok
DSS
Žena
83
Pezinok
DSS
Muž
65
Pezinok
DSS
Žena
44
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Žena
80
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
26
Námestovo
Muž
43
Brezno
v karanténnom stredisku Lešť
Žena
64
Michalovce
Žena
95
Košice – okolie
Muž
56
Košice – okolie
Žena
49
Pezinok



Muž
27
Bardejov
Žena
64
Dolný Kubín
Muž
76
Pezinok
DSS nový
Muž
31
Bratislava
Žena
23
Banská Bystrica
Žena
78
Bratislava
Žena
86
Bratislava
Žena
88
Bratislava
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
31
Komárno
v karanténnom stredisku
Žena
32
Rimavská Sobota

Žena
36
Považská Bystrica
v karanténnom stredisku
Muž
49
Spišská Nová Ves

Muž
39
Vranov nad Topľou

Žena
21
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Muž
30
Ružomberok
v karanténnom stredisku
Muž
18
Vranov nad Topľou

Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80
Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena



20
Bratislava

Muž
24
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Žena
54
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
45
Spišská Nová Ves

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60
Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina

Žena
26
Dunajská Streda

Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec



Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
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)
Pohlavie
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Žena
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
40
Zlaté Moravce



Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin

Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda

Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava

Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17
Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena



32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
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)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Žena
31
Trenčín

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča

Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín

Muž
62
Bratislava

Žena
32
Bratislava

Žena
69
Trenčín



Žena
22
St. Ľubovňa
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
30
Kežmarok

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie

Muž
52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

Žena
54
adresa neuvedená
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
11
Bratislava

Muž
45
Námestovo
v karanténe Gabčíkovo
Muž
48
Brezno
v karanténe Gabčíkovo
Žena
53
Prievidza

Muž
61
Prievidza

Muž
54
bez adresy
v karanténe Gabčíkovo
Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo



Žena
56
Bratislava

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29
Pezinok

Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava

Žena
24
Rožňava

Žena
42
Pezinok

Žena
51
Prešov

Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava



Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena
60
Bratislava

Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
22
Martin
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Topoľčany
v karanténe Gabčíkovo
Žena
60
Bratislava

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43
Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž
29
Bratislava

Žena
54
Bratislava

Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84



Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky

Žena
59
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
30
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Žena
33
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Bratislava

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21
Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena
46
Malacky

Žena
28
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
24
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
29
Nitra

Žena
41
Piešťany

Muž
34
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
34
Nitra
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
25
Trebišov
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
26
Kežmarok
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
Šaľa

Muž
23
B.Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
24
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
42
Piešťany



v karanténnej stanici APZ BA
Muž
37
Spišská Nová Ves

Muž
62
Bratislava

Žena
28
Banská Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
33
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
32
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
28
Bardejov
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
29
Liptovský Mikuláš
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
24
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
50
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
61
Žilina

Muž
28
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
56
Nové Zámky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
27
Trnava
v Gabčíkove
Žena
64
Prešov

Žena
20
Brezno



Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55
B. Bystrica

Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica

Žena
10
Martin

Muž
67
Martin

Muž
41
Bratislava

Žena
27
Košice
adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
Žena
77
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)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

Muž
44
Košice – okolie
v karant. stanici Piešťany
Žena
59
Senec

Žena
30
Pezinok

Žena
43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž
36
Bratislava

Muž
23
Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž



56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
40
Trenčín
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
29
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
46
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
31
Zvolen
v karant. stanici APZ BA
Žena
28
Turčianske Teplice
v karant. stanici APZ BA
Žena
42
Prešov
v karant. stanici APZ BA
Žena
23
Poprad



v karant. stanici APZ BA
Muž
32
Pezinok
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
30
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
30
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
24
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Poltár
v karant. stanici APZ BA
Žena
27
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
2
Liptovský Mikuláš

Muž
53
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
22
Kežmarok
v karant. stanici APZ BA
Žena
56
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
48
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Gelnica
v karant. stanici APZ BA
Žena
21
Bardejov
v karant. stanici APZ BA
Muž
33
Rimavská Sobota
v karant. stanici APZ BA
Muž
29



Piešťany
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Muž
45
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
43
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)
Pohlavie
Muž
Muž
Ženy
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Muž
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž



Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena



Muž
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)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
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]

23. TIPSPORT LIGA: V príprave víťazstvá Banskej Bystrice a Popradu
[28.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-v-priprave-vitazstva-bansk/489756-clanok.html

Na snímke hráči Popradu oslavujú gól. Foto: TASR - Martin Baumann
Poprad si poradil so Spišskou Novou Vsou 4:2.
Bratislava 28. augusta (TASR) - Hokejisti  Banskej  Bystrice zvíťazili  v  piatkovom prípravnom stretnutí nad

Novými Zámkami 5:4 po predĺžení. V ďalšom zápase si Poprad poradil so Spišskou Novou Vsou 4:2. HK Spišská
Nová Ves - HK Poprad 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Góly: 52. Tyčynski (z tr. strieľania), 60. Fabián (Tarbaj) - 2. Mešár
(Jevoš), 17. Bjalončík (Matej Paločko, Matúš Paločko), 40. Matej Paločko (Matúš Paločko), 50. Šotek (Semaňák)
HC Nové Zámky - HC ’05 Banská Bystrica 4:5 pp (1:3, 2:0, 0:1 - 0:1) Góly: Väyrynen, Seppäanen, Chatrnúch, St.
Cyr - Ďatelinka 2, Lamper, Mistele, Fafrák

[Späť na obsah]

24. Poprad aj Banská Bystrica uspeli v prípravných zápasoch
[28.08.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR]

https://sport.aktuality.sk/c/458317/poprad-aj-banska-bystrica-uspeli-v-pripravnych-
zapasoch

Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v piatkovom prípravnom stretnutí nad Novými Zámkami 5:4 po predĺžení. V
ďalšom zápase si Poprad poradil so Spišskou Novou Vsou 4:2.

Prípravné zápasy:
HK Spišská Nová Ves - HK Poprad 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Góly:  52. Tyčynski  (z tr.  strieľania), 60. Fabián (Tarbaj) - 2. Mešár (Jevoš), 17. Bjalončík (Matej Paločko,

Matúš Paločko), 40. Matej Paločko (Matúš Paločko), 50. Šotek (Semaňák)
HC Nové Zámky - HC ’05 Banská Bystrica 4:5 pp (1:3, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: Väyrynen, Seppäanen, Chatrnúch, St. Cyr - Ďatelinka 2, Lamper, Mistele, Fafrák
Slovensko
Slovensko
Slovensko

[Späť na obsah]

25. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku
[28.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj]

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

BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 3 700 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20.
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili

https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku
https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku
https://sport.aktuality.sk/c/458317/poprad-aj-banska-bystrica-uspeli-v-pripravnych-zapasoch
https://sport.aktuality.sk/c/458317/poprad-aj-banska-bystrica-uspeli-v-pripravnych-zapasoch
https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-v-priprave-vitazstva-bansk/489756-clanok.html


sa hranice. Po dovolenkovom období však nastal opäť nárast nových prípadov. Slovensko sa ocitlo v druhej vlne
pandémie a vláda vypracovala Pandemický plán. Od septembra platia nové opatrenia. Pozrite si aktuálny zoznam
nakazených.

Aktuálne je na Slovensku vyše 3 700 ľudí infikovaných koronavírusom.
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 3 728 pozitívnych prípadov
Celkový počet vykonaných testov: 327 940
Počet vyliečených pacientov: 2 225 ľudí
Počet úmrtí: 33
Hodnota kĺzavého mediánu: 84
Počet aktívnych prípadov: 1 470
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >>
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >>
V nemocniciach je hospitalizovaných 65 pacientov, z toho u 41 ľudí je podozrenie na koronavírus alebo sa

ochorenie potvrdilo. Na JIS-ke sú siedmi pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti.
Aktuálny ZOZNAM infikovaných
27. august (102 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  vo  štvrtok  102 prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  4  360.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 470.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 327 940 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. august (90 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  90  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  636.  Počet  aktívnych  prípadov  k

dnešnému dňu je 1 387.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 323 580 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. august (84 nových prípadov)
V utorok pribudlo 84 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 090. Počet aktívnych prípadov k dnešnému

dňu je 1 311.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 319 944 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
24. august (28 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 28 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 103. Počet aktívnych prípadov

k dnešnému dňu je 1 252.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 315 854 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. august (68 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 68 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 929. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 238.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 313 751 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 5 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. august (40 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 40 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 723. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 175.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 312 822 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudol jeden vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. august (91 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 91 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 833. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 136.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 311 099 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 102 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk



20. august (123 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 123 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali podľa doterajších údajov 3 245

ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 1 147. Od 15. apríla ide o najvyšší denný nárast prípadov.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 086 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 31 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. august (80 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  80  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  435  ľudí.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 055.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 021 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. august (100 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo  100 prípadov koronavírusu,  čo je  tretí  najvyšší  počet  prípadov od začiatku

pandémie. Celkovo v utorok otestovali 3 684 ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 992.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 300 586 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
17. august (15 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  15  prípadov  koronavírusu,  celkovo  v  nedeľu  otestovali  1  583  ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 911.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 296 302 laboratórnych testov.
Ochoreniu  nikto  nepodľahol.  Pribudlo  11  vyliečených  pacientov.  V  nemocniciach  pribudlo  18

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

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

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

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

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

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

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

pandémie eviduje 2 690 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 775.
Celkovo bolo urobených už 284 111 testov. V utorok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo 10 vyliečených.
Zdroj: korona.gov.sk



Zdroj: korona.gov.sk
10. august (16 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 16 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  1 454 ľudí.  Počet

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

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

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

úmrtie na vírus nepribudlo.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
7. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo 43 prípadov nákazy covidom-19. Laboratóriá vykonali 3 099 testov, pričom dosiaľ sa

ich spravilo 277 894. Vyliečilo sa ďalších 15 ľudí.
Nepribudlo nové úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
6. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 43 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  2 473 ľudí.  Počet

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

máme 2 265 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 259 386 testov.
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
28. júl (41 prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 296 ľudí,  z toho 41 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

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

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

pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Urobilo sa 2 251 testov.
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 248 384 testov.
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28.
Zdroj: korona.gov.sk



21. júla (37 prípadov)
Slovensko eviduje ďalších 37 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktoré sa odhalili po vykonaní 2 571

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 229 testov.
Pribudlo osem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. júla (3 nové prípady)
Na Slovensku otestovali 410 ľudí, z toho 3 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 979

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

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

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

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

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 230 068 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
11. júl (8 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali 960 ľudí, z toho 8 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 1

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

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

máme 1 870 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 225 950 testov.
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. júl (53 nových prípadov)
Na Slovensku otestovali  2 284 ľudí,  z toho 53 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne

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

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

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

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

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

máme 1 749 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 217 538 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
2. júl (20 nových prípadov)



Na Slovensku otestovali  1 801 ľudí,  z toho 20 prípadov bolo pozitívnych.  Na Slovensku tak momentálne
máme 1 720 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

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

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

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

1667 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 209 750 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
28. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku otestovali 62 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1665

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

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

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

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

momentálne máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna
na desať.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov.
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. jún (18 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  1  257  ľudí,  z  toho  18  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 607 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 203 911 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 661 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

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

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

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk
19. jún (10 nových prípadov)
Na Slovensku bolo  otestovaných 1  278 ľudí,  z  toho desať  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk
18. jún (14 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

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

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

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

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

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

máme 1 548 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 723 testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk



Zdroj: korona.gov.sk
12. jún (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 511 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

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

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

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov.
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk
8. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov.
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
7. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov.
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov.
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
5. jún (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov.
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
4. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov.
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
3. jún (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov.
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
2. jún (3 nové prípady)



Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne
máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
1. jún (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov.
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
31. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov.
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
30. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí,  z  toho ani  jeden prípad nebol  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov.
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
29. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov.
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
28. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí,  z toho ani  jeden prípad neboli  pozitívny.  Na Slovensku tak

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov.
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu.
Zdroj: korona.gov.sk
27. máj (5 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  2  352  ľudí,  z  toho  päť  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov.
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov.
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov.
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
24. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov.
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk



23. máj (5 nových prípadov)
Na  Slovensku  bolo  otestovaných  1649  ľudí,  z  toho  päť  prípadov  bolo  pozitívnych.  Na  Slovensku  tak

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov.
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny.  Na Slovensku tak momentálne

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov.
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. máj (6 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny.  Na Slovensku tak momentálne

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov.
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani  jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov.
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
17. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov.
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
16. máj (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov.
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
15. máj (13 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov.
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
14. máj (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov.
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
13. máj (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov.
Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
12. máj (4 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov.
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
11. máj (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov.
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
10. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov.
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. máj (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov.
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. máj (0 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov.
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
7. máj (10 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov.
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. máj 2020 (16 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
5. máj 2020 (8 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov.
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
4. máj 2020 (8 nových prípadov)



Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov.

Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
3. máj 2020 (5 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
2. máj 2020 (1 nový prípad)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí,  z toho 1 test  bol pozitívny.  Na Slovensku tak máme 1 408

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov.
Pribudlo 11 vyliečených pacientov.
1. máj 2020 (4 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov.
30. apríl 2020 (7 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov.
Pribudlo 34 vyliečených pacientov.
29. apríl 2020 (5 nových prípadov)
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov.
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov.
Včera 28. apríla) boli  potvrdené dve úmrtia, rezort  dnes informáciu upravil.  Ochoreniu podľahla len jedna

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná.

28. apríl 2020 (7 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov.
27. apríl 2020 (3 nové prípady)
Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov.
Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov.
26. apríl 2020 (2 nové prípady)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov.
Vyliečili sa deviati pacienti.
25. apríl 2020 (6 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus.
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
24. apríl 2020 (13 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov.
Vyliečilo sa 31 pacientov.
23. apríl 2020 (35 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov.
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
22. apríl 2020 (81 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov.
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti.
21. apríl 2020 (45 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649
testov.

20. apríl 2020 (26 nových prípadov)



Na  Slovensku  bolo  v  pondelok  otestovaných  2694  osôb,  z  toho  26  testov  bolo  pozitívnych  a  2668
negatívnych.

19. apríl 2020 (12 nových prípadov)
Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych.

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19.
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561.

18. apríl 2020 (72 nových prípadov)
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a

3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS
zariadenia v Martine.

17. apríl 2020 (40 nových prípadov)
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104

negatívnych.
16. apríl 2020 (72 nových prípadov)
Na Slovensku bolo  vo  štvrtok  otestovaných  3351  osôb,  z  toho  72  testov  bolo  pozitívnych  a  3279  bolo

negatívnych.
15. apríl 2020 (114 nových prípadov)
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet.
14. apríl 2020 (28 nových prípadov)
13. apríl 2020 (66 nových prípadov)
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov

koronavírusu,  z  toho  48  pacientov  v  DSS  v  Pezinku  (43  klientov  a  5  zamestnancov).  „Z  nich  je  12
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí.

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov)
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne.
11. apríl 2020 (14 nových prípadov)
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné

819 testov, jeden bol pozitívny.
10. apríl 2020 (13 nových prípadov)
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne.
9. apríl 2020 (14 nových prípadov)
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny.
8. apríl 2020 (19 nových prípadov)
V stredu pribudli  štyri  osoby vo vekovej kategórii  nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej

kategórii pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien. Z celkového počtu 1690 testov za
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov,
tri boli pozitívne.

7. apríl 2020 (101 nových prípadov)
Podľa  údajov  Národného centra zdravotníckych  informácií  (NCZI)  v  utorok  pribudlo  70 nových  prípadov.

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v
rómskych osadách.

Zoznam 70 nových prípadov:
6. apríl 2020 (47 nových prípadov)
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 29 rokov, Nitra
- Žena, 41 rokov, Piešťany
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 39 rokov, Šaľa
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves
- Muž, 62 rokov, Bratislava
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA



- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA
- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 61 rokov, Žilina
- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove
- Žena, 64 rokov, Prešov
- Žena, 20 rokov, Brezno
- Muž, 21 rokov, Čadca
- Žena, 48 rokov, Čadca
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 54 rokov, Prešov
- Žena, 14 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou
- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove
- Muž, 77 rokov, Bratislava
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda
- Muž, 23 rokov, Skalica
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin
- Muž, 67 rokov, Martin
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici
5. apríl 2020 (49 nových prípadov)
Premiér Igor Matovič uviedol,  že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy.  Z toho 34

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne.
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky
- Muž, 49 rokov, Prešov
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany
- Žena, 59 rokov, Senec
- Žena, 30 rokov, Pezinok
- Žena, 43 rokov, Košice
- Muž, 33 rokov, Čadca
- Muž, 36 rokov, Bratislava
- Muž, 23 rokov, Bratislava
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany
- Muž, 56 rokov, Nitra
- Žena, 59 rokov, Nitra
- Žena, 55 rokov, Bratislava
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA



- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA
4. apríl 2020 (14 nových prípadov)
- Muž, 76 rokov, Prievidza
- Muž, 70 rokov, Košice
- Žena, 56 rokov, Galanta
- Muž, 55 rokov, Trenčín
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa
- Žena, 46 rokov, Košice
- Žena, 33 rokov, Košice
- Žena, 26 rokov, Partizánske
- Muž, 26 rokov, Trenčín
- Muž, 25 rokov, Košice
- Muž, 25 rokov, Trenčín
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec
3. apríl 2020 (21 nových prípadov)
- Žena, 65 rokov, Žilina
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 58 rokov, Žilina
- Žena, 54 rokov, Prešov
- Žena, 53 rokov, Prievidza
- Muž, 50 rokov, Košice
- Muž, 50 rokov, Košice
- Žena, 48 rokov, Trenčín
- Muž, 46 rokov, Prievidza
- Muž, 41 rokov, Kežmarok
- Muž, 41 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín
- Muž, 33 rokov, Prešov
- Muž, 33 rokov, Trnava
- Muž, 30 rokov, Michalovce
- Muž, 29 rokov, Skalica
- Muž, 28 rokov, Brezno
- Žena, 26 rokov, Trnava
- Muž, 24 rokov, Bratislava
- Muž, 24 rokov, Trenčín
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov
2. apríl 2020 (24 nových prípadov)
- Žena, 70 rokov, Bratislava
- Muž, 59 rokov, Piešťany
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie
- Muž, 52 rokov, Bardejov
- Muž, 52 rokov, Čadca
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce
- Muž, 46 rokov, Piešťany
- Muž, 42 rokov, Košice
- Žena, 41 rokov, Prešov
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín
- Muž, 38 rokov, Michalovce
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica
- Muž, 35 rokov, Ružomberok
- Muž, 34 rokov, Kežmarok
- Žena, 27 rokov, Žilina
- Muž, 26 rokov, Kežmarok



- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš
- Žena, 25 rokov, Prievidza
- Muž, 23 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Zvolen
- Muž, 22 rokov, Bratislava
- Muž, 21 rokov, Snina
- Žena, 16 rokov, Prešov
1. apríl 2020 (26 nových prípadov)
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica
- muž, 74 rokov, Bardejov
- žena, 72 rokov, Bardejov
- muž, 62 rokov, Bardejov
- muž, 21 rokov, Bratislava
- žena, 47 rokov, Bratislava
- muž, 18 rokov, Bratislava
- žena, 26 rokov, Brezno
- žena, 23 rokov, Brezno
- žena, 22 rokov, Brezno
- muž, 70 rokov, Ilava
- žena, 38 rokov, Košice
- žena, 57 rokov, Košice
- muž, 68 rokov, Košice
- žena, 48 rokov, Malacky
- muž, 46 rokov, Martin
- žena, 65 rokov, Poprad
- žena, 29 rokov, Poprad
- muž, 31 rokov, Prievidza
- žena, 30 rokov, Prievidza
- žena, 24 rokov, Sabinov
- žena, 42 rokov, Senec
- žena, 26 rokov, Tvrdošín
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom
- muž, 67 rokov, Žilina
- muž, 20 rokov, Žilina
31. marec 2020 (37 nových prípadov)
- Žena, 59 rokov, Bardejov
- Muž, 22 rokov, Bratislava
- Muž, 28 rokov, Bratislava
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava
- Žena, 22 rokov, Bratislava
- Žena, 45 rokov, Bratislava
- Žena, 53 rokov, Bratislava
- Muž, 49 rokov, Bratislava
- Muž, 40 rokov, Bratislava
- Muž, 59 rokov, Bratislava
- Žena, 87 rokov, Bratislava
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava
- Žena, 41 rokov, Bratislava
- Žena, 18 rokov, Bratislava
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Muž, 33 rokov, Bratislava
- Žena, 23 rokov, Bratislava
- Muž, 30 rokov, Brezno
- Muž, 44 rokov, Kežmarok
- Žena, 46 rokov, Levice
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky
- Muž, 40 rokov, Piešťany
- Muž, 41 rokov, Piešťany
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica
- Muž, 40 rokov, Revúca
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota
- Muž, 36 rokov, Sabinov
- Žena, 57 rokov, Sabinov
- Muž, 39 rokov, Sabinov



- Muž, 38 rokov, Sabinov
- Muž, 47 rokov, Sabinov
- Muž, 40 rokov, Sabinov
- Muž, 34 rokov, Sabinov
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves
- Muž, 37 rokov, Trnava
30. marec 2020 (27 nových prípadov)
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou
- Muž, 29 rokov, Bardejov
- Žena, 64 rokov, Bratislava
- Žena, 68 rokov, Bratislava
- Muž, 68 rokov, Bratislava
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava
- Žena, 43 rokov, Čadca
- Muž, 24 rokov, Galanta
- Žena, 23 rokov, Hlohovec
- Žena, 64 rokov, Hlohovec
- Žena, 40 rokov, Martin
- Žena, 54 rokov, Michalovce
- Žena, 41 rokov, Nitra
- Žena, 80 rokov, Nitra
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky
- Muž, 60 rokov, Prievidza
- Žena, 23 rokov, Rožňava
- Žena, 27 rokov, Rožňava
- Muž, 25 rokov, Svidník
- Muž, 43 rokov, Trebišov
- Muž, 48 rokov, Trebišov
- Muž, 68 rokov, Trenčín
- Muž, 59 rokov, Trnava
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom
- Muž, 63 rokov, Žilina
- Žena, Neznámy, Bratislava
29. marec 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, 19 rokov, Malacky
- Muž, 24 rokov, Bratislava
- Muž, 26 rokov, Prievidza
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou
- Muž, 28 rokov, Trenčín
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 34 rokov, Bratislava
- Muž, 36 rokov, Senica
- Žena, 40 rokov, Bratislava
- Muž, 41 rokov, Bratislava
- Muž, 45 rokov, Ilava
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky
- Žena, 49 rokov, Bratislava
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica
- Žena, 53 rokov, Trenčín
- Muž, 55 rokov, Trenčín
- Muž, 57 rokov, Bratislava
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky
- Muž, 61 rokov, Trenčín
- Žena, 63 rokov, Topoľčany
- Muž, 73 rokov, Bratislava
28.marec 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Košice
- Muž, okres Galanta
- Muž, okres Zlaté Moravce
- Muž, okres Žilina
- Žena, okres Senica
- Žena, okres Humenné
- Muž, okres Bardejov



- Žena, okres Bratislava
- Žena, okres Dunajská Streda
- Muž, okres Partizánske
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Považská Bystrica
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Partizánske
- Žena, okres Rimavská Sobota
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Partizánske
27. marec 2020 (23 nových prípadov)
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r.
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r.
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r.
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r.
- Žena, Okres Bratislava, 54 r.
- Muž, 62 r.
- Muž, Okres Martin, 55 r.
- Žena, Okres Pezinok, 49 r.
- Žena, UN Martin, 48 r.
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r.
- Žena, 44 r.
- Muž, Okres Bratislava, 44 r.
- Žena, Okres Prievidza, 38 r.
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r.
- Žena, Okres Myjava, 35 r.
- Muž, Okres Čadca, 31 r.
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r.
- Muž, Okres Čadca, 24 r.
- Muž, Okres Košice, 23 r.
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r.
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r.
- Muž, UN Martin, 23 r.
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r.
26. marec 2020 (43 nových prípadov)
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov.
Včera  pribudlo  na  Slovensku  42  pozitívne  testovaných  ľudí  z  celkovo  912  ľudí  testovaných  v  štátnych

laboratóriách.  V  súkromnom  laboratóriu  otestovali  vyše  60  ľudí  a  zachytili  jedného  človeka.  Ide  o  doteraz
najvyššie počty testovaných.

- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov
- muž, FN Trnava, okres Trnava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov
- žena, Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Banská Bystrica
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Žilina
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Trnava
- žena, okres Sereď
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Malacky
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Nitra
- muž, okres Prešov
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava



- muž, okres Košice
- muž, okres Ružomberok
- žena, okres Martin
- žena, okres Prievidza
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Prešov
- muž, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Bardejov
- žena, okres Ilava
- žena, okres Stará Ľubovňa
- žena, okres Lučenec
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Nitra
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium
25. marec 2020 (10 nových prípadov)
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie
- žena, okres Považská Bystrica
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
- žena, karanténa Gabčíkovo
- muž, karanténa Gabčíkovo
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska
- žena, okres Zlaté Moravce
24. marec 2020 (12 nových prípadov)
- muž, UN Martin, okres Martin
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou
- žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica
- muž, FN Trenčín, okres Ilava
- muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín
- muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
- žena, okres Lučenec
23. marec 2020 (19 nových prípadov)
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná
- muž, FN Nitra, okres Nitra
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany
- žena, drive – RÚVZ Košice, okres Čadca
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- žena, FN Trnava, okres Piešťany
- žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
- žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca
- žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš
22. marec 2020 (7 nových prípadov)
- muž, BA-Kramáre, Bratislava
- muž, BA-Kramáre, Bratislava
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany



- žena, UN Martin, Taliansko
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci
21. marec 2020 (41 prípadov)
- muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika
- žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- žena, ÚNV Ružomberok
- muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko
- žena, FN Nitra, Golianovo
- žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby
- žena, FN Trnava, Senica
- muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
- žena, FNsP Prešov
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
- žena, Michalovce
- muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza
20. marec 2020 (14 nových prípadov)
- muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska
- muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska
- muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska
- žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá
- žena, UN Martin,
- muž, UN Martin,
- žena, UN Martin,
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž
19. marec 2020 (19 nových prípadov)
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko
- Muž, domáca izolácia, Bratislava
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
- Muž, FN Trenčín, Nedašovce
- Muž, FN Trenčín, Trenčín



- Muž, FN Trenčín, Skačany
- Muž, FN Trenčín, Ilava
- Žena, FN Trenčín, Nová Dubnica
- Muž, FN Trenčín, Ilava
- Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná
- Žena, FN Trenčín, Trenčín
- Muž, FNsP Prešov, Giraltovce
- Muž, FNsP Prešov, Poprad
- Žena, domáci odber, Bratislava
- Žena, domáci odber, Bratislava
- Muž, domáci odber, Bratislava
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19
18. marec 2020 (8 nových prípadov)
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko
- Muž, hospitalizácia, Košice
- Muž, hospitalizácia, Martin
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko
17. marec 2020 (25 nových prípadov)
K  dnešnému  dňu  pribudlo  spolu  25  nových  pozitívnych  prípadov.  Bližšie  informácie  poskytne  rezort

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje.
- Bratislava - 4 osoby
- okres Žilina - 4 osoby
- okres Dunajská Streda - 3 osoby
- okres Revúca 1 osoba
ďalších 13 prípadov
- Muž, domáca izolácia, Bratislava
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Bratislava
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Prešov
- Žena, hospitalizácia, Nitra, Kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku
- Žena, hospitalizácia, Ružomberok
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
- Muž, hospitalizácia, Revúca
16. marec 2020 (11 nových prípady)
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom:
Trnava okres – žena
Trenčín okres – muž
Pezinok  okres –  35-ročný  muž,  pochádza  z  Budmeríc,  mal  cestovateľskú anamnézu a  klinické príznaky

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava
Svidník okres – 2 muži
Prešov okres – dieťa
Košice okres – 1. žena, 1. muž
Rožňava okres – žena
Liptovský Mikuláš okres – muž
Sobrance okres – muž
15. marec 2020 (17 nových prípadov)
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii.
Trnava –  1  prípad  –  muž,  hospitalizovaný,  po  dohode  bude prevezený  do  Bratislavy,  má cestovateľskú

anamnézu
Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí
Nové Zámky – 1 prípad – žena,  priamy kontakt  s nakazeným, domáca karanténa,  stav je dobrý,  mierne

príznaky ochorenia
Bratislava – 5 prípadov
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná
Nitra – 3 nové prípady
14. marec 2020 (12 nových prípadov)



- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin
na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský
úrad ostane od pondelka zatvorený

- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá
cestovateľskú anamnézu;  muž pracoval  na  vstupe do letovej  zóny,  ktorou denne prejdú technici,  elektrikári,
údržbári  a  ďalší  zamestnanci,  jeho  rukami  a  kontaktnou  bezpečnostnou  kontrolou  prešlo  vyše  200  ďalších
zamestnancov letiska

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy
- okres Bytča – 1 muž
- okres Senec – 2 ženy
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol  v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne

príznaky ochorenia
13. marec 2020 (11 nových prípadov)
- muž, Bratislava, domáca izolácia
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho

syna  žijúceho  v  zahraničí,  syn  študuje  v  Dánsku,  ochorenie  nemá,  priebeh  ochorenia  bez  komplikácií,
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste.

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej
izolácii v Spišskej Novej vsi

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

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

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.
11. marec 2020 (3 nové prípady)
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so

slovenskou rodinou v Kittsee
- žena, Bratislava, domáca karanténa
- žena, Bratislava, domáca karanténa
- muž, Bratislava, domáca karanténa
9. marec 2020 (2 nové prípady)
- muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom

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

Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení
8. marec 2020 (2 nové prípady)
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených.
-  žena,  47  rokov,  Bratislava,  hospitalizovaná  na  Klinike  infektológie  a  geografickej  medicíny  UNB  na

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť
- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v

materskej škôlke, domáca izolácia
7. marec 2020 (2 nové prípady)
V sobotu  potvrdili  ďalšie  dva  prípady  nakazených.  Ide  o  rodinu  muža,  u  ktorého ako  u  prvého potvrdili

koronavírus na Slovensku.
-  syn  je  hospitalizovaný  na Klinike infektológie a geografickej  medicíny UNB, syn  prvého nakazeného je

zároveň  aj  tzv.  pacientom “0”,  teda prvý  nosič  daného ochorenia,  od  14.  do 15.  februára  bol  v  talianskych
Benátkach

- manželka zostala v domácej izolácii
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee)



- prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri
Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB

- večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorý sa zdržiava v rakúskej obci Kittsee, koronavírus
potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí; žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň
svojho návratu vykazovala prvé symptómy, následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s
ochorením; všetci sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School
v Bratislave

[Späť na obsah]

26. Otvoria sa aj školy v červenej zóne
[27.08.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; TASR;Najmama.sk]
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2020

Zdroj: Profimedia
Slovensko hovorí o nových opatreniach počas druhej vlny koronavírusu aj o prísnejších kontrolách. Školy v

Bratislave sa otvoria aj napriek červenej zóne.
V stredu (26. 8.) pribudlo 90 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 3636 testov.
Pozitívne testovaní boli  vyšetrení v okresoch: Bratislava (22), Ilava (6), Michalovce (6), Poprad (6), Stará

Ľubovňa (5),  Trenčín  (5),  Žilina  (4),  Bardejov  (3),  Dunajská  Streda (3),  Nitra  (3),  Prešov  (3),  Prievidza  (3),
Kežmarok  (2),  Košice  (2),  Liptovský Mikuláš  (2),  Malacky (2),  Pezinok  (2),  Vranov  nad Topľou  (2),  Banská
Bystrica (1), Brezno (1), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Považská Bystrica (1), Sabinov (1), Senec (1), Šaľa (1) a
Trnava (1)," spresnilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Medzi pozitívne testovanými je 37 žien a 53
mužov, sú vo veku od piatich do 78 rokov.

V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 75 ľudí. Potvrdené
ochorenie má z nich 51 pacientov.

Na JIS je sedem ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú štyria pacienti.
Vyliečilo sa ďalších 14 pacientov, spolu tak nový koronavírus na Slovensku už prekonalo 2206 ľudí.
Počet úmrtí v súvislosti  s ochorením COVID-19 zostáva 33. Aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne

1387.
Počas izolácie môžete vyjsť z domu, avšak pozor
Počas  domácej  izolácie  v  súvislosti  s  ochorením  COVID-19  nemožno  opustiť  miesto  pobytu.  V  prípade

bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje.
Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na

dvore je v poriadku. Na sociálnej sieti o tom informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény

je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie,“ vysvetľuje ÚVZ SR. Upozorňuje, že
platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu.

Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu
vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované.

V prípade odvozu inou osobou by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň
sčasti otvorené okno. Obe osoby pritom musia mať rúško. „Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému
miestu aj pešo, samozrejme, za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích
ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu,“ približuje.

ÚVZ SR ďalej upozorňuje, že každý člen rodiny by mal mať vlastný uterák, príbor, tanier aj pohár. Osoba,
ktorá sa vrátila zo zahraničia, by mala mať ideálne vlastnú izbu a mala by obmedziť kontakty s ostatnými.

Návštevy nie  sú povolené,  obmedziť  ich treba aj  v  prípade odovzdania  nákupu.  Lepšie je  nechať  ho za
dverami. „Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred
dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti,
respektíve služby samospráv,  prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža,“  dopĺňa
ÚVZ.

Netreba zabúdať  ani  na základné preventívne opatrenia voči  vírusovému ochoreniu.  Patrí  sem dôsledné
umývanie a dezinfekcia rúk a povrchov. Tiež časté vetranie a dezinfekcia miestností.  Odporúča sa používať
jednorazové papierové a vlhčené utierky.

Kontrola opatrení bude dôslednejšia
Dodržiavanie nariadených protiepidemických opatrení na verejnosti sa chystá polícia s nastupujúcim nárastom

nových prípadov ochorenia COVID-19 kontrolovať dôslednejšie a prísnejšie. V stredu to vyhlásil minister vnútra
SR Roman Mikulec (OĽANO).

“Máme na to  kapacity,”  uistil  po rokovaní  vlády.  O zabezpečení  monitoringu nariadení  bude hovoriť  aj  s
vedením polície.
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Prioritou budú interiérové priestory s frekvenciou osôb, s nižšou cirkuláciou vzduchu. “Samozrejme, policajti
nemôžu byť všade, stále je to aj o zodpovednosti ľudí a na tom, aby tí zodpovední upozornili tých, ktorí nariadenia
nedodržujú,” poznamenal.

Vyššie  čísla  novoinfikovaných  novým  koronavírusom  podľa  hygienikov  súvisia  najmä  s  importovaným
prípadmi zo zahraničia.

Minister  zdravotníctva  SR  Marek  Krajčí  (OĽANO)  upozornil,  že  druhá  vlna  nového  koronavírusu  bude
vážnejšia ako prvá, v stredu takisto oznámil, že ho roznášajú superšíritelia. Za utorok (25. 8.) pribudlo v SR 84
pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Zdroj: TASR
Školy v Bratislave otvoria aj v červenej zóne
Aj keď je Bratislava v červenej fáze na svojom COVID-19 semafore, pre školy v hlavnom meste sa v súvislosti

s blížiacim sa novým školským rokom 2020/2021 zatiaľ nič nemení.
Školy by sa mali otvoriť. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav

Gröhling (SaS).
“Stále sme v tom, že školský rok sa 2. septembra otvorí a my sa tam všetci stretneme v rámci opatrení, ktoré

sme nastavili,” povedal minister.
Ako dodal, ak by mala nastať nejaká zmena, budú o tom informovať. “Čo sa týka Bratislavy, táto červená zóna

je  na  všetky  podujatia,  ktoré  robí  Bratislava  v  rámci  zhromažďovania  a  aktivít,  samozrejme,  podliehajú
rozhodnutiu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR,” uviedol Gröhling.

Školy sa riadia vlastným semaforom, pričom má zelenú, oranžovú a červenú fázu. Zelená bude bezpečná,
oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy.

Červená  fáza  obsahuje  zoznam  opatrení  v  prípade  niekoľkých  potvrdených  prípadov  u  žiakov  alebo
pedagóga. Minister podotkol, že aj keď rezort školstva bude vyhlasovať červenú zónu, tak to neznamená, že sa
všetko okamžite zatvorí a preruší sa vyučovanie, pokiaľ inak nerozhodne ÚVZ.

Gröhling upozornil rodičov, aby s deťmi už pred začiatkom školského roka necestovali do červených krajín,
respektíve tam, kde je rozšírená pandémia nového koronavírusu.

Verí, že 2.  septembra sa otvoria všetky školy na Slovensku. Pripomenul, že školy by sa nemali  zatvárať
celoplošne, ale len lokálne.

Mesto Bratislava zmenilo v utorok 25. augusta farbu epidemickej fázy na svojom COVID-19 semafore na
červenú. Ten označuje epidemický stav v hlavnom meste za vážny.

Magistrát  preto  spustil  preventívne  opatrenia,  ktoré  má  vo  svojej  kompetencii.  Dotkne  sa  to  niektorých
podujatí, zariadení pre seniorov. Spúšťa sa aj príprava karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova.

Nové prípady sú dohľadané, aj zo zahraničia
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.

V utorok pribudlo 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá vykonali 4090 testov.
[Späť na obsah]
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