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1. KRÁTKE SPRÁVY Z NÁŠHO KRAJA: MESTÁ, OBCE A ULICE 
[16.09.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 4; Mária Rusnáková, Magda Haburová, (TASR), (SITA)] 

 
 

COVID-19 TRHY NEZASTAVIL 
Po dlhšom časovom odstupe, zapríčinenom pandémiou, usporiadalo za prísnych hygienických opatrení 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove podujatie pod názvom Hudba a víno v kaštieli, ktoré v 
nedeľu popoludní otvorila riaditeľka múzea Beáta Kereštanová. 

Stretnutie milovníkov hand made trhov sa konalo na voľnom priestranstve pred Andrássyovským kaštieľom, 
sídlom múzea. 

Okrem iných sa tam predstavil aj Erik Trella s drevorezbami a povestným šarkanom. Návštevníkov lákali aj 
drevené hudobné nástroje majstra Tomku. 

Inšpiráciou pre mladých i starších boli ručne vyrobené doplnky do domácností či rôzne módne doplnky na 
skrášlenie odevov. 

Príležitosť bola vidieť i niektoré expozície priamo v interiéroch kaštieľa, kde vystavuje Trebišovčan Ľubo 
Ondovčík, či vinársku a vinohradnícku expozíciu v suteréne budovy. 

Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Mestskej hasičskej dychovej hudby zo Sečoviec, ktorá bola 
založená pred 78 rokmi. 

—- 
CUDZINCI NEMALI DOKLADY 
Humenskí policajti zadržali na čerpacej stanici v meste Humenné štyroch Indov bez cestovných dokladov. 
Informovala o tom hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa 

Kopernická s tým, že zdravotný stav jedného z cudzincov si na mieste vyžiadal ošetrenie tímom rýchlej 
zdravotníckej pomoci. 

Podľa nej bol cudzinec následne hospitalizovaný v humenskej nemocnici na ARO. 
Ako ďalej priblížila Kopernická, na miesto zadržania bola vyslaná aj hliadka oddelenia azylu Humenné RHCP 

Sobrance, ktorá cudzincov predviedla na oddelenie z dôvodu zistenia totožnosti a vykonania ďalších služobných 
úkonov. 

„Cudzinci boli v zmysle zákona o pobyte cudzincov zaistení s cieľom zabezpečiť výkon administratívneho 
vyhostenia, keďže sa na našom území zdržiavali neoprávnene, bez povolenia príslušných orgánov. Boli vypočutí 
v prítomnosti tlmočníka. Počas spisovania zápisnice prejavili záujem požiadať o udelenie azylu na území SR z 
dôvodu obavy o svoj život,“ uviedla hovorkyňa. 

—- 
AUTO ZHORELO DO TLA 
Na ceste v blízkosti hradu Krásna Hôrka horelo v piatok 11. septembra dopoludnia osobné auto. Na mieste 

zasahovali hasiči. 
Podľa informácií od veliteľa zásahu Elemíra Kerekeša z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Rožňave šlo o automobil značky Renault Mégane, v ktorom sa viezli traja ľudia. 
„Príčinou požiaru bola technická porucha automobilu v motorovej časti,“ objasnil Kerekeš. 
Vodič si vychádzajúci dym všimol počas jazdy. Auto odstavil a posádka vystúpila. Vzápätí vozidlo vzplanulo. 

„Oni hasiaci prístroj nemali. 
Keď sme prišli na miesto my, už to bolo v tretej fáze horenia. Horelo všetko, čo mohlo,” priblížil veliteľ zásahu. 
Na mieste zasahovali štyria hasiči s jednou cisternou, požiar hasili pomocou peny. K zraneniam nedošlo. 



Na mieste pomáhal aj príslušník 23. motorizovaného práporu Trebišov, vojak 2. stupňa Jakub Lendač, ktorý 
pomohol bezprostredne po autonehode mužovi – onkologickému pacientovi. Zabezpečil jeho presun do 
bezpečnej vzdialenosti od horiaceho auta a privolal záchranné zložky. 

—- 
PODPORIA TÝŽDEŇ MOBILITY 
Košický samosprávny kraj (KSK) sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Ten potrvá od 16. do 

22. septembra. Zmluvní autobusoví dopravcovia Košického kraja, spoločnosti eurobus a Arriva Michalovce, budú 
vydávať nové dopravné karty integrovaného dopravného systému IDS Východ bezplatne. A to každému, kto si 
dopravnú kartu kúpi cez internet alebo priamo na autobusových staniciach a v zákazníckych centrách dopravcov. 
Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Cieľom kampane, ktorú zastrešuje Slovenská 
agentúra životného prostredia, je podpora verejnej dopravy, zlepšenie životného prostredia, zníženie dopravných 
nehôd či problémov s parkovaním. Dopravné karty, ktoré budú zmluvní autobusoví dopravcovia KSK vydávať 
počas tohtoročnej kampane, môžu cestujúci využívať u všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v 
rámci východného Slovenska, teda v Košickom aj v Prešovskom kraji.Zároveň platí aj v mestskej doprave v 
Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Rožňave a v Michalovciach. 

—- 
OBNOVUJÚ MATERSKÚ ŠKOLU 
Materskú školu na Ulici SNP v Krompachoch rekonštruujú od konca augusta. 
Od budúceho školského roka bude povinná dochádzka pre predškolákov a keďže priestory v materskej škole 

v súčasnosti nespĺňajú kapacitné možnosti, je potrebná rekonštrukcia objektu. Mesto Krompachy to zdôvodnilo na 
svojej webovej stránke. 

Na tento projekt bola podľa radnice schválená dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 699 675 eur, pričom 
spoluúčasť mesta je 83 016,19 eura. 

„Zrekonštruuje sa pôvodná budova, v ktorej boli tri triedy, a vybuduje sa prístavba ako samostatný 
dvojposchodový objekt, kde pribudnú štyri triedy, herne, či sociálne zariadenia. Celková kapacita po rekonštrukcii 
materskej školy bude 112 miest,“ priblížila samospráva. 

Ako ďalej doplnila, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie materskej školy sa zvýši aj kvalita 
vzdelávacieho procesu a zároveň sa zníži energetická náročnosť pôvodnej budovy. 

—- 
PROJEKTY NEPOZASTAVIA 
Mesto Moldava nad Bodvou svoje projekty a plány pre koronakrízu nepozastavilo. Ako uviedol primátor 

Slavomír Borovský (nezávislý), siahli do svojich rezerv a hľadajú iné zdroje na zabezpečenie vykrytia výpadku 
príjmov. Neplánujú ho kompenzovať zvýšením daní a poplatkov od obyvateľov. Na dofinancovanie niektorých 
projektov si vezmú úver. „Výpadok financií očakávame na úrovni 7,5 percenta z celkových očakávaných príjmov a 
príjem z daní predpokladáme vo výške 92 percent oproti minuloročným prognózam,“ skonštatovala prednostka 
mestského úradu Klára Vranaiová. Doterajší výpadok podielových daní dosahuje sumu 258 000 eur. V rovnakej 
výške mesto požiadalo aj o poskytnutie návratnej finančnej pomoci. 

Z týchto prostriedkov plánuje do konca roka vykryť bežné výdavky pri rekonštrukcii cesty na Ulici svätého 
Rócha, kapitálové výdavky na vybudovanie bezbariérovej rampy na ulici Školská, na odvodnenie Ulice SNP a 
vybudovanie sociálnych zariadení a šatní v mestskej telocvični K5 na sídlisku. 

Stranu pripravili redaktori: Mária Rusnáková, Magda Haburová, (TASR), (SITA) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. HUDBA BEZ BARIÉR 
[16.09.2020; Nový Čas pre ženy; užite si týždeň; s. 47; redakcia] 

 
 

Obľúbená benefičná akcia Hudba bez bariér vypukne 20. novembra v Spišskej Novej Vsi! Hlavným 

vystupujúcim bude skvelý český spevák Tomáš Klus, ktorý tam vystúpi prvýkrát. V športovej hale ďalej budú 
účinkovať Martin Harich, skupina Dennyiah, vokálna kapela For You, virtuózny gitarista Dávid Bílek, folklórny 
súbor Čačina a bubnová šou Batida. Podujatie organizuje PARASPORT24. 

foto: 
Lístky si rezervujte už teraz a podporte tak dobrú vec. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Poprad a Michalovce postúpili do štvrťfinále Tipsport Kaufland Cupu 
[15.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/poprad-michalovce-detva-postupili-do/493470-clanok.html 

https://www.teraz.sk/sport/poprad-michalovce-detva-postupili-do/493470-clanok.html


 
 

Na snímke hráči HK Dukla Ingema Michalovce oslavujú gól počas zápasu 3. kola hokejového pohárového 
turnaja Kaufland SuperCup Tipsport ligy v C skupine HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 15. septembra 
2020 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc 

V A-skupine sa k postupujúcej Banskej Bystrici pridala druhá Detva, ktorá zvíťazila nad Liptovským 
Mikulášom. 

Bratislava 15. septembra (TASR) - Hokejisti Popradu a Michaloviec postúpili z C-skupiny do štvrťfinále 
premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu. Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 6:1 a obsadil prvé miesto v 

tabuľke, Michalovce si poradili s Košicami 4:3 a skončili druhé. V A-skupine sa k postupujúcej Banskej Bystrici 
pridala druhá Detva, ktorá zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 2:1. Topoľčany majú napriek vysokej prehre s 
Trenčínom 1:9 istý postup z D-skupiny. Stretnutie B-skupiny medzi Skalicou a Nitrou sa v utorok nemohlo 
uskutočniť zo zdravotných dôvodov v domácej kabíne. A-skupina: Detva – Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) 
Góly: 45. Čacho, 46. J. Sýkora – 44. Hamráček 1. Banská Bystrica 3 2 0 1 0 14:8 7* 2. Detva 3 1 2 0 0 10:8 6* —
———————————– 3. Martin 3 1 0 1 1 8:10 4 4. Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 3 1:7 0 C-skupina: Michalovce - 
Košice 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) Góly: 2. a 26. Mlynarovič, 5. Regenda, 9. Takáč – 10. Deyl, 18. Chovan, 35. Réway 
Spišská Nová Ves – Poprad 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Góly: 52. Saluga – 40. a 51. Handlovský, 13. Bjalončík, 15. 

Lušňák, 20. Matúš Paločko, 21. Šotek konečná tabuľka C-skupiny: 1. Poprad 3 2 1 0 0 12:4 8* 2. Michalovce 3 1 
1 0 1 7:7 5* ————————————- 3. Košice 3 1 0 1 1 10:10 4 4. Spišská Nová Ves 3 0 0 1 2 5:13 1 D-

skupina: Dubnica – Zvolen 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) Góly: 23. Hús – 11. Viedenský, 20. Puliš, 21. Chlepčok, 27. Bondra, 
34. Kubka Topoľčany - Trenčín 1:9 (0:1, 0:3, 1:5) Góly: 52. Tomčák – 3. a 21. Paukovček, 28. a 60. Kukuča, 27. 
Hlinka, 42. Skladaný, 43. Ferenyi, 48. Hecl, 56. Krajč tabuľka D-skupiny: 1. Topoľčany 3 2 0 0 1 11:17 6* 2. 
Zvolen 3 1 1 0 1 12:8 5 —————————— 3. Trenčín 2 1 0 1 0 12:5 4 4. Dubnica 2 0 0 0 2 6:11 0 *pozn.: istý 
postup do štvrťfinále 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(pondelok +188) 
[15.09.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za pondelok pribudlo na Slovensku 188 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (13 
v Banskobystrickom kraji v okresoch Žarnovica (4), Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Bystrica, Brezno a Banská 
Štiavnica). Laboratóriá v tento deň vyšetrili 4 323 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 5 
768 pozitívne testovaných na koronavírus a 38 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 390 251 ľudí. Tu je prehľad 
všetkých doteraz známych prípadov. 

14. septembra 2020 (188 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 13 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 321). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 24 (1 625), Košický kraj 6 (719), Nitriansky 
kraj 28 (500), Prešovský kraj 47 (656), Trenčiansky kraj 5 (722), Trnavský kraj 26 (524) a Žilinský kraj 39 (701). 

Najviac pozitívnych testov bolo včera v okresoch Bratislava (21), Tvrdošín (20), Nitra (19), Sabinov (19), 
Trnava (16), Snina (14), Prešov (13), Žilina (10), Námestovo (5), Martin (4), Košice (4), Galanta (4), Žarnovica (4). 
Pozitívne testovaní boli aj v okresoch Prievidza, Senica, Veľký Krtíš, Topoľčany, Lučenec, Banská Bystrica, Zlaté 
Moravce, Vranov nad Topľou, Trenčín, Šaľa, Skalica, Piešťany, Partizánske, Nove Zámky, Michalovce, Levice, 
Hlohovec, Gelnica, Brezno a Banská Štiavnica. Pozitívne testovaných bolo 82 mužov a 106 žien vo veku od 8 do 
88 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 85, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 214 ľudí. 
Hospitalizovaných je 141 pacientov, u 107 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 13 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 14. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 178. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 
516. 

13. septembra 2020 (48 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

308). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (1 601), Košický kraj 3 (713), Nitriansky kraj 3 
(472), Prešovský kraj 3 (609), Trenčiansky kraj 12 (717), Trnavský kraj 9 (498) a Žilinský kraj 6 (662). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (9), Námestovo (5), Púchov (5), Trnava 
(5), Dunajská Streda (3), Ilava (3), Nové Zámky (2), Partizánske (2), Prešov (2), Bardejov (1), Čadca (1), Galanta 
(1), Košice (1), Košice a okolie (1), Levice (1), Malacky (1), Michalovce (1), Považská Bystrica (1), Senec (1), 
Trenčín (1) a Žarnovica (1). Bolo medzi nimi 23 žien a 25 mužov vo veku od 10 do 81 rokov. 

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/


Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38. Vo svidníckej nemocnici 
zomrel v uplynulých dňoch pacient, u ktorého neskôr potvrdili ochorenie COVID-19. Uviedla to komunikačná 
špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. Išlo o internistického pacienta, ktorý bol v nemocnici 
krátko hospitalizovaný a náhle zomrel. Ministerstvo zdravotníctva však zatiaľ nezaradilo tento prípad medzi 
oficiálne úmrtia na COVID-19. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 129 ľudí. 
Hospitalizovaných je 129 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 413. 
Za jediný deň pribudlo vo svete 307 930 ľudí infikovaných koronavírusom, Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) očakáva, že počet obetí choroby COVID-19 v Európe stúpne v mesiacoch október a november. 
Momentálne je smrtnosť na toto ochorenie stabilná – napriek nárastu počtu prípadov v Európe. 

12. septembra 2020 (79 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali 5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 307). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 24 (1 590), Košický kraj16 (710), 
Nitriansky kraj 12 (469), Prešovský kraj 4 (606), Trenčiansky kraj 2 (705), Trnavský kraj 12 (489) a Žilinský kraj 4 
(656). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (21), Michalovce (10), Galanta (9), Nové Zámky (6), 
Košice (5), Banská Bystrica (4), Nitra (4), Hlohovec (2), Malacky (2), Ružomberok (2), Stará Ľubovňa (2), Žilina 
(2), Bardejov (1), Humenné (1), Levice(1), Lučenec (1), Pezinok (1), Považská Bystrica (1), Prievidza (1), 
Topoľčany (1), Trebišov (1) a Trnava (1). Medzi pozitívne testovanými bolo 47 žien a 32 mužov vo veku od 13 do 
91 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je na čísle 38. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 124 ľudí. 
Hospitalizovaných je 130 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 370. 
11. septembra 2020 (201 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 19 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 302). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 50 (1 566), Košický kraj 20 (694), 
Nitriansky kraj 23 (457), Prešovský kraj 15 (602), Trenčiansky kraj 27 (703), Trnavský kraj 16 (477) a Žilinský kraj 
31 (652). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (46), Žilina (11), Michalovce (10), Prešov (10), 
Trenčín (9), Tvrdošín (9), Lučenec (7), Košice (6), Púchov (6), Trnava (6), Komárno (5), Považská Bystrica (5), 
Šaľa (5), Galanta (4), Nitra (4), Nové Zámky (4), Veľký Krtíš (4), Banská Bystrica (3), Dunajská Streda (3), 
Hlohovec (3), Ilava (3), Liptovský Mikuláš (3), Námestovo (3), Prievidza (3), Sobrance (3), Topoľčany (3), Malacky 
(2), Medzilaborce (2), Pezinok (2), Žarnovica (2), Banská Štiavnica (1), Brezno (1), Bytča (1), Čadca (1), Dolný 
Kubín (1), Kysucké Nové Mesto (1), Levice (1), Martin (1), Partizánske (1), Snina (1), Stará Ľubovňa (1), Trebišov 
(1), Vranov nad Topľou (1), Zlaté Moravce (1) a Zvolen (1). Bolo medzi nimi 86 žien a 115 mužov vo veku od 
niekoľkých mesiacov do 88 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa oficiálne zvýšil o jedného a je na čísle 38. Vo 
Fakultnej nemocnici v Nitre v zomrel 5. septembra 65 – ročný muž, u ktorého pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu 
formu COVID-19. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 33, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 114 ľudí. 
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 98 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 14 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 9. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 301. 
10. septembra 2020 (186 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 11 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 283). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 47 (1 516), Košický kraj 11 (674), 
Nitriansky kraj 29 (434), Prešovský kraj 10 (587), Trenčiansky kraj 15 (676), Trnavský kraj 32 (461) a Žilinský kraj 
31 (621). 

Pozitívne testy malo 96 žien a 90 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. Najviac ľudí bolo pozitívnych na COVID-
19 v okresoch Bratislava (38), Trnava (12), Tvrdošín (11), Dunajská Streda (11), Nitra (9), Nové Zámky (8), 
Galanta (7), Trenčín (6), pozitívne testy boli aj v okresoch Banská Bystrica a Lučenec (3),Rimavská Sobota (2), 
Banská Štiavnica, Brezno a Detva po jednom, Čadca, Dolný Kubín, Galanta, Ilava, Komárno, Košice, Levice, 
Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, , Ružomberok, Senec, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Šaľa, 

Topoľčany, Trebišov, Vranov nad Topľou a Žilina. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 80, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 081 ľudí. 
Hospitalizovaných je 117 pacientov, u 94 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 15 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 134. 
9. septembra 2020 (178 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 13 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 272). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 40 (1 469), Košický kraj 37 (663), 
Nitriansky kraj 19 (405), Prešovský kraj 21 (577), Trenčiansky kraj 11 (661), Trnavský kraj 14 (429) a Žilinský kraj 
23 (590). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (33), Michalovce (17), Košice (12), Lučenec (12), 
Nitra (12), Stará Ľubovňa (10), Žilina (9), Trnava (8), Nové Zámky (5), Prešov (5), Sobrance (5), Tvrdošín (5), 



Dolný Kubín (3), Galanta (3), Liptovský Mikuláš (3), Malacky (3), Prievidza (3), Púchov (3), Senec (3), Vranov nad 
Topľou (3), Námestovo (2), Považská Bystrica (2), Trebišov (2), Trenčín (2), Bytča (1), Hlohovec (1), Kežmarok 
(1), Partizánske (1), Pezinok (1), Piešťany (1), Skalica (1), Snina (1), Spišská Nová Ves (1), Stropkov (1), Šaľa 

(1), Topoľčany (1) a Zvolen (1). Je medzi nimi 89 žien a 89 mužov, sú vo veku od 3 do 83 rokov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 54, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 001 ľudí. 
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 95 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 137. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 028. 
8. septembra 2020 ( 161 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali päť nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 259). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 58 (1 429), Košický kraj 10 (626), 
Nitriansky kraj 17 (386), Prešovský kraj 23 (556), Trenčiansky kraj 12 (650), Trnavský kraj 11 (415) a Žilinský kraj 
25 (567). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (44), Tvrdošín (17), Prešov (9), Nitra (8), Stará 
Ľubovňa (7), Žilina (7), Malacky (5), Michalovce (5), Senec (5), Trenčín (5), Komárno (4), Pezinok (4), Trnava (4), 
Galanta (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Prievidza (3), Snina (3), Dunajská Streda (2), Poprad (2), Šaľa (2), 
Banská Bystrica (1), Brezno (1), Detva (1), Gelnica (1), Hlohovec (1), Ilava (1), Liptovský Mikuláš (1), Lučenec 
(1), Nové Mesto nad Váhom (1), Partizánske (1), Považská Bystrica (1), Rimavská Sobota (1), Sabinov (1), 
Skalica (1), Sobrance (1) a Svidník (1), Je medzi nimi 78 žien a 83 mužov, sú vo veku od 2 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 34, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 947 ľudí. 
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 98 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 17 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 119. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 904. 
V nitrianskej nemocnici zomrelo 16-ročné dievča, u ktorého predtým potvrdili ochorenie COVID-19. 

Nemocnica však upozorňuje, že presnú príčinu úmrtia bude možné určiť až po pitve. 
V utorok pribudlo v susednom Česku rekordných 1 164 prípadov. Je to prvýkrát od začiatku pandémie, keď 

toto číslo prekonalo hranicu tisíc. Doterajšie maximum bolo z piatka – 796 prípadov. V krajine je aktuálne s 
COVID-19 chorých 9 272 ľudí. 

7. septembra 2020 ( 91 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 254). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 39 (1 371), Košický kraj 4 (616), Nitriansky 
kraj 17 (369), Prešovský kraj 5 (533), Trenčiansky kraj 6 (638), Trnavský kraj 7 (404) a Žilinský kraj 11 (542). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (31), Nitra (13), Tvrdošín (6), Humenné (3), Malacky 
(3), Púchov (3), Senec (3), Šaľa (3), Trnava (3), Michalovce (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Ružomberok (2), 
Senica (2), Skalica (2), Trebišov (2), Banská Bystrica (1), Kysucké Nové Mesto (1), Liptovský Mikuláš (1), Nové 
Zámky (1), Považská Bystrica (1), Prešov (1), Vranov nad Topľou (1), Zvolen (1) a Žilina (1). Je medzi nimi 53 
žien a 38 mužov, sú vo veku od 1 do 90 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 77, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 913 ľudí. 
Hospitalizovaných je 110 pacientov, u 90 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 17 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 91. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 777. 
Podľa WHO bolo vo svete už viac ako 27 miliónov ľudí pozitívne testovaných na koronavírus, počet obetí 

presahuje číslo 890 tisíc. 
6. septembra 2020 (22 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 252). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (1 332), Košický kraj 2 (612), Nitriansky 
kraj 0 (352), Prešovský kraj 3 (528), Trenčiansky kraj 1 (632), Trnavský kraj 5 (397) a Žilinský kraj 0 (531). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (11), Trnava (4), Prešov (3), Michalovce (2), 
Hlohovec (1) a Púchov (1). Je medzi nimi 8 žien a 14 mužov, sú vo veku od 11 do 79 rokov 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 34, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 836 ľudí. 
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 78 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 88. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 763. 
Kuriózna situácia nastala po štvrtkovom zasadnutí konzília epidemiológov, infektológov a verejných 

zdravotníkov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí i hlavný hygienik Ján Mikas zostali v preventívnej karanténe po 
tom, čo boli v kontakte s pozitívne testovaným členom konzília na COVID-19. Testovanie podstúpia všetci 
zúčastnení v utorok. 

5. septembra 2020 (88 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 252). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 37 (1 321), Košický kraj 10 (610), 
Nitriansky kraj 22 (352), Prešovský kraj 7 (525), Trenčiansky kraj 3 (631), Trnavský kraj 7 (392) a Žilinský kraj 2 
(531). 

Pozitívne testovaní boli v sobotu vyšetrení v okresoch: Bratislava (34), Nové Zámky (11), Michalovce (8), Nitra 
(8), Stará Ľubovňa (5), Trnava (3), Dunajská Streda (2), Komárno (2), Malacky (2). Trebišov (2), Dolný Kubín (1), 
Galanta (1), Ilava (1), Levice (1), Piešťany (1), Púchov (1), Ružomberok (1), Sabinov (1), Senec (1), Snina (1) a 
Trenčín (1). Je medzi nimi 46 žien a 42 mužov, sú vo veku od 6 do 83 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 802 ľudí. 
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 78 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 88. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 775. 
4. septembra 2020 (226 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 9 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 252). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 51 (1 284), Košický kraj 22 (600), 
Nitriansky kraj 15 (330), Prešovský kraj 8 (518), Trenčiansky kraj 10 (628), Trnavský kraj 8 (385) a Žilinský kraj 18 
(529). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (75), Nitra (22), Tvrdošín (20), Prešov (8), Dunajská 
Streda (6), Košice (6), Nové Zámky (6), Pezinok (6), Trnava (6), Žilina (6), Senec (5), Stará Ľubovňa (5), 
Michalovce (4), Prievidza (4), Šaľa (4), Trenčín (4), Lučenec (3), Poprad (3), Spišská Nová Ves (3), Vranov nad 

Topľou (3), Banská Bystrica (2), Bardejov (2), Čadca (2), Ružomberok (2), Sabinov (2), Senica (2), Skalica (2), 
Veľký Krtíš (2), Žiar nad Hronom (2), Dolný Kubín (1), Komárno (1), Malacky (1), Martin (1), Námestovo (1), 
Považská Bystrica (1), Snina (1), Sobrance (1), Topoľčany (1), Je medzi nimi 104 žien a 122 mužov, sú vo veku 
od 1 do 81 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 104, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 797 ľudí. 
Hospitalizovaných je 95 pacientov, u 73 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 8 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 692. 
3. septembra 2020 (137 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 243). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 87 (1 233), Košický kraj 14 (578), 
Nitriansky kraj 34 (315), Prešovský kraj 24 (510), Trenčiansky kraj 9 (618), Trnavský kraj 16 (377) a Žilinský kraj 
33 (511). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (42), Nitra (11), Michalovce (9), Košice (6), Senec (6), 
Žilina (5), Spišská Nová Ves (5), Liptovský Mikuláš (4), Stará Ľubovňa (4), Prešov (4), Trenčín (4), Tvrdošín (4), 

Brezno (3), Dunajská Streda (3), Banská Bystrica (2), Partizánske (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Trnava (2), 
Čadca (1), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Ilava (1), Komárno (1), Kysucké Nové Mesto (1), Malacky (1), Martin (1), 
Nové Zámky (1), Piešťany (1), Považská Bystrica (1), Rožňava (1), Ružomberok (1), Skalica (1), Sobrance (1), 
Topoľčany (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi 67 žien a 70 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 91 
rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 76, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 693 ľudí. 
Hospitalizovaných je 92 pacientov, u 70 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 9 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 6. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 570. 
2. septembra 2020 (121 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 238). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 50 (1 146), Košický kraj 13 (564), 
Nitriansky kraj 15 (281), Prešovský kraj 9 (486), Trenčiansky kraj 5 (609), Trnavský kraj 7 (361) a Žilinský kraj 16 
(478). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (44), Nitra (12), Michalovce (10), Tvrdošín (7), 
Liptovský Mikuláš (6), Prešov (6), Malacky (3), Nové Zámky (3), Senec (3), Trenčín (3), Zvolen (3), Banská 
Bystrica (2), Rožňava (2), Skalica (2), Trnava (2), Bardejov (1), Brezno (1), Dunajská Streda (1), Galanta (1), 
Námestovo (1), Piešťany (1), Poprad (1), Považská Bystrica (1), Púchov (1), Sabinov (1), Sobrance (1), 
Turčianske Teplice (1) a Žilina (1). Je medzi nimi 63 žien a 58 mužov, sú vo veku od 4 do 81 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 94, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 617 ľudí. 
Hospitalizovaných je 105 pacientov, u 70 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 10 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 6. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 509. 
1. septembra 2020 (53 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

232). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 16 (1 096), Košický kraj 21 (551), Nitriansky kraj 2 
(266), Prešovský kraj 6 (477), Trenčiansky kraj 1 (604), Trnavský kraj 1 (354) a Žilinský kraj 4 (462). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Michalovce (19), Bratislava (13), Košice (2), Poprad (2), Prešov 
(2), Senec (2), Zvolen (2), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Dunajská Streda (1), Komárno (1), Liptovský Mikuláš (1), 
Pezinok (1), Ružomberok (1), Svidník (1), Trenčín (1), Vranov nad Topľou (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi 
28 žien a 25 mužov vo veku od 2 do 85 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o štyroch na 37. 
Na Slovensku pribudli štyri potvrdené úmrtia v súvislosti s ochorením COVID-19. Celkovo tak v našej krajine 

evidujeme 37 úmrtí. Štyri nové úmrtia sú potvrdené na základe vykonaných pitiev zosnulých a všetkých 
indikovaných pomocných laboratórnych vyšetrovacích metód. 

Na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 zomrela 22. augusta 89-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Prešove, 
23. augusta 78-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rovnaký deň 83-ročný muž vo Fakultnej 
nemocnici v Prešove a 30. augusta 64-ročný muž v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 45, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 73 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 486. 



31. augusta 2020 (72 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 230). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 19 (1 080), Košický kraj 9 (530), Nitriansky 
kraj 12 (264), Prešovský kraj 3 (471), Trenčiansky kraj 12 (603), Trnavský kraj 6 (353) a Žilinský kraj 5 (458). 

Pozitívne výsledky na nový koronavírus malo v pondelok 38 mužov a 34 žien vo veku od 4 do 69 rokov v 
okresoch Bratislava (19), Nitra (10), Michalovce (7), Trenčín (5), Považská Bystrica (4), Trnava (3), pozitívne 
testovaní ľudia boli aj v okresoch Zvolen (2), Komárno, Trebišov, Dolný Kubín, Ružomberok, Prešov, Banská 
Bystrica (2), Veľký Krtíš, Tvrdošín, Svidník, Púchov, Piešťany, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Galanta a 
Brezno. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 101, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 478 ľudí. 
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 71 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 478. 
30. augusta 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 9 (1 061), Košický kraj 21 (521), Nitriansky 
kraj 1 (252), Prešovský kraj 6 (468), Trenčiansky kraj 0 (591), Trnavský kraj 1 (347) a Žilinský kraj 3 (453). 

Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 20 žien vo veku od 10 do 86 rokov v okresoch Michalovce (18), 
Bratislava (9), Žilina (3), Prešov (2), Sabinov (2), Bardejov (1), Košice (1), Rožňava (1), Svidník (1), Šaľa (1), 
Trebišov (1) a Trnava (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 99, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 377 ľudí. 
Hospitalizovaných je 77 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 1 507. 
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 
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) 
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Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov čaká na 
výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii. 

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

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

19. apríla 2020 (12 nových prípadov) 
- Muž 44 rokov, Bratislava adresa neznáma 
- Muž 53 rokov, Bratislava 
- Muž 51 rokov Hlohovec – v karanténnom stredisku Vranov nad Topľou 
- Muž 34 rokov, Košice – karanténne stredisko, adresa neznáma 
- Muž 38 rokov, Pezinok 
- Žena 73 rokov, Pezinok DSS 
- Muž 60 rokov, Prešov 
- Žena 45 rokov, Prievidza 
- Žena 76 rokov, Prievidza 
- Muž 33 rokov, Snina – v karanténnom stredisku APZ BA 
- Muž 56 rokov, Svidník – v karanténnom stredisku Vranov nad Topľou 



- Muž 26 rokov, Vranov nad Topľou – v karanténnom stredisku Vranov nad Topľou 
Hospitalizovaných je 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká na výsledky 

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  



Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen 9 Martin DSS 



a 4 
Žen

a 
– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  



Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8   



2 
Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 



neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 



Ko
šice 

29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 



26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 



adresa 
neznáma 

Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 



Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 



Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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



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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi



nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 



Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 



49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

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

12. apríla 2020 (27 nových prípadov) 
- Muž 31 – okres Košice okolie 
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku 
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 29 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Žena 68 – okres Humenné 
- Žena 30 – okres Zlaté Moravce v karanténnom stredisku 
- Žena 46 – okres Bratislava v karanténnom stredisku 
- Žena 50 – okres Nové Zámky v karanténnom stredisku 
- Žena 27 – okres Trebišov v karanténnom stredisk 
- Žena 50 – okres Považská Bystrica v karanténnom stredisku 
- Žena 25 – okres Malacky 
- Žena 58 – okres Sobrance 
- Žena 53 – okres Martin 



- Žena 34 – okres Námestovo v karanténnom stredisku 
- Muž 45 – okres Prievidza v karanténnom stredisku 
- Muž 40- okres Michalovce 
- Muž 47 – okres Krupina v karanténnom stredisku 
- Muž 59 – okres Bratislava 
- Žena 43 – okres Vranov nad Topľou 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 32 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Muž 35 – okres Sabinov 
- Žena 41 – okres Brezno 
- Žena 20 – okres Poprad 
- Žena 57 – okres Poprad 
- Žena 19 – okres Kežmarok v karanténnom stredisku 
Z celkového počtu nedeľných 1 324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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



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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 



Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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



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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  



Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3 Čadca v karanténe Gabčíkovo 



0 
Žen

a 
3

3 
Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen 3 Brezno v karanténnej stanici APZ BA 



a 3 
Žen

a 
2

6 
B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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



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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 



Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
4 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Poltár v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
7 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2 Liptovský 
Mikuláš 

 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 



Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 



Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93 
prípadoch sa čaká na výsledok testov. Do testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili 
celkovo 1 545 vzoriek. 

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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



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

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

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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen 8 Bratislava 



a 7 
Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 



Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

NCZI: 
0-14 rokov = 7.89% 
15-29 rokov = 24.44% 
30-44 rokov = 33.84% 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, FNsP Prešov 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– žena, Michalovce 
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska 
– žena, UN Martin, 
– muž, UN Martin, 
– žena, UN Martin, 
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza 



– muž, domáca izolácia, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– muž, domáci odber, Bratislava 
– muž, FN Trenčín, Nedašovce 
– muž, FN Trenčín, Trenčín 
-muž, FN Trenčín, Skačany 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
– žena, FN Trenčín, Trenčín 
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
– muž, FNsP Prešov, Poprad 
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu 

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

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

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

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

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

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

16. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– žena a muž, Košice 
– dvaja muži, Svidník 
– žena, Trnava 
– muž, Trenčín 
– muž, Pezinok 
– dieťa, Prešov 



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

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

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

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

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

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

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

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB 



– večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorá sa zdržiavala v rakúskej obci Kittsee. Koronavírus 
potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí. Žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň 
svojho návratu vykazovala prvé symptómy. Následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s 
ochorením. Všetci zostali v domácej karanténe v Kittsee, deti navštevovali Cambridge International School v 
Bratislave. 

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

 
 

5. Nový pohár priniesol viacero prekvapení. Košice končia, Topoľčany idú ďalej 
[15.09.2020; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/562951-novy-pohar-priniesol-viacero-prekvapeni-kosice-koncia-
topolcany-idu-dalej/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Roztržka medzi hokejistami Košíc a Popradu. Autor: TASR, František Iván 
Hokejisti Popradu a Michaloviec postúpili z C-skupiny do štvrťfinále premiérového ročníka Tipsport Kaufland 

Cupu. Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 6:1 a obsadil prvé miesto v tabuľke, Michalovce si poradili s Košicami 

4:3 a skončili druhé. 
V A-skupine sa k postupujúcej Banskej Bystrici pridala druhá Detva, ktorá zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 

2:1. 
Topoľčany majú napriek vysokej prehre s Trenčínom 1:9 istý postup z D-skupiny. Stretnutie B-skupiny medzi 

Skalicou a Nitrou sa v utorok nemohlo uskutočniť zo zdravotných dôvodov v domácej kabíne. 
Tipsport Kaufland Cup – 3. kolo: A-skupina: 
Detva – Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) 
Góly: 45. Čacho, 46. J. Sýkora – 44. Hamráček 
konečná tabuľka A-skupiny: 
1. Banská Bystrica 3 2 0 1 0 14:8 7* 
2. Detva 3 1 2 0 0 10:8 6* 
3. Martin 3 1 0 1 1 8:10 4 
4. Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 3 1:7 0 
C-skupina: 
Michalovce – Košice 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) 
Góly: 2. a 26. Mlynarovič, 5. Regenda, 9. Takáč – 10. Deyl, 18. Chovan, 35. Réway 
Spišská Nová Ves – Poprad 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) 

Góly: 52. Saluga – 40. a 51. Handlovský, 13. Bjalončík, 15. Lušňák, 20. Matúš Paločko, 21. Šotek 
konečná tabuľka C-skupiny: 
1. Poprad 3 2 1 0 0 12:4 8* 
2. Michalovce 3 1 1 0 1 7:7 5* 
3. Košice 3 1 0 1 1 10:10 4 
4. Spišská Nová Ves 3 0 0 1 2 5:13 1 

D-skupina: 
Dubnica – Zvolen 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) 
Góly: 23. Hús – 11. Viedenský, 20. Puliš, 21. Chlepčok, 27. Bondra, 34. Kubka 
Topoľčany – Trenčín 1:9 (0:1, 0:3, 1:5) 
Góly: 52. Tomčák – 3. a 21. Paukovček, 28. a 60. Kukuča, 27. Hlinka, 42. Skladaný, 43. Ferenyi, 48. Hecl, 56. 

Krajč 
tabuľka D-skupiny: 
1. Topoľčany 3 2 0 0 1 11:17 6* 
2. Zvolen 3 1 1 0 1 12:8 5 
3. Trenčín 2 1 0 1 0 12:5 4 
4. Dubnica 2 0 0 0 2 6:11 0 
Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 

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

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

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
[Späť na obsah] 
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6. Košický kraj poskytne cestujúcim dopravné karty na autobus zadarmo 
[15.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/ksk-pocas-tyzdna-mobility-sa-budu/493441-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta 
Zmluvní autobusoví dopravcovia kraja vydajú ročne viac než 23.600 bezkontaktných čipových kariet. 
Košice 15. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa 

mobility. Motivovať ľudí, aby viac cestovali verejnou dopravou, chce bezplatným vydávaním dopravnej karty na 
autobus. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková. Počas nasledujúcich dní budú zmluvní 
autobusoví dopravcovia KSK, a to spoločnosť eurobus a ARRIVA Michalovce, vydávať nové dopravné karty 
integrovaného dopravného systému IDS Východ bezplatne. Takúto možnosť bude mať každý, kto si dopravnú 
kartu zakúpi cez internet alebo priamo na autobusových staniciach a zákazníckych centrách dopravcov. V 
prípade možnosti zaslania karty poštou hradia cestujúci iba poštovné náklady. Ako Terezková pripomenula, vlani 
mohli východniari počas Európskeho týždňa mobility cestovať prímestskou autobusovou dopravou lacnejšie, 
tento rok ich chcú motivovať, aby presadli z áut do autobusov dlhodobo. Zmluvní autobusoví dopravcovia kraja 
vydajú ročne viac než 23.600 bezkontaktných čipových kariet. „Skúsenosti ukazujú, že ak už má cestujúca 
verejnosť zakúpenú dopravnú kartu, cestovanie verejnou dopravou využíva častejšie,“ povedal predseda KSK 
Rastislav Trnka. Uvedené dopravné karty môžu cestujúci využívať u všetkých dopravcov prímestskej autobusovej 
dopravy v rámci východného Slovenska, teda v Košickom aj v Prešovskom kraji. Zároveň platí aj v mestskej 
doprave v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Rožňave a v Michalovciach. V rámci kampane kraj 

pripravuje aj sériu troch podujatí s názvom Nabi sa - Raňajky s Košickým samosprávnym krajom. Odštartuje ich v 
stredu (16. 9.) v Košiciach pri Jakabovom paláci. Vo štvrtok (17. 9.) sa raňajkový stánok presunie na Radničné 
námestie do Spišskej Novej Vsi a akciu zavŕšia v piatok (18. 9.) na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. 

Občerstvenie pre tých, ktorí namiesto auta uprednostnia bicykel, kolobežku, korčule či pešiu chôdzu, bude k 
dispozícii od 7.00 h do 12.00 h. Európsky týždeň mobility potrvá od stredy do utorka (22. 9.). Cieľom kampane, 
ktorú zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, je podpora verejnej dopravy, zlepšenie životného 
prostredia, zníženie dopravných nehôd či problémov s parkovaním. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. HK Dukla Michalovce - HC Košice (Superpohár) 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460651/online-hk-dukla-michalovce-hc-kosice-superpohar 

 
 

Michalovce hostia v rámci premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu Košice. Sledujte ONLINE prenos zo 
stretnutia na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
15.09.2020|17:30|Kaufland Tipsport Cup|Skupina C 
HK Dukla Ingema Michalovce 
4 : 3(3:2, 1:1, 0:0)koniec zápasu 
HC Košice 
Obnoviť 
Live komentárZostavy 
Góly 
34’ Révay (Chovan), 25’ Mlynarovič (Ťavoda), 17’ Chovan (Réway), 09’ Deyl (Réway / Chovan), 08’ Takáč 

(Regenda / Mlynarovič), 04’ Regenda (Mihálik / Mlynarovič), 02’ Mlynarovič (Ventelä) 
Online prenos 
Michalovce vytláčajú z druhej priečky Košice a postupujú do ďalšej fázy pohára. Košice končia v základnej 

skupine. 
Michalovce vyhrali aj doplnkové samostatné nájazdy, triumfovali v nich 3:2. 
Lalancette oklamal košického gólmana a puk zasunul po ľade za jeho chrbát. 
Milý dáva gól. 
Galamboš taktiež skóruje. 
Chovan sa nemýlil. 
Török je úspešný a vyrovnáva stav v nájazdoch na 1:1. 
Klhůfek sa zamotal vo vlastných kľučkách a gól nestrelil. 
Mlynarovič trafil iba Sedláčka. 
Belluš strieľa pekný gól po blafáku. 
Šoltés trafil konštrukciu brány. 

https://www.teraz.sk/slovensko/ksk-pocas-tyzdna-mobility-sa-budu/493441-clanok.html
https://sport.aktuality.sk/c/460651/online-hk-dukla-michalovce-hc-kosice-superpohar


Růžička neprestrelil Tomeka. 
V tretej tretine gól nepadol, Michalovce napokon udržali tesné jednogólové vedenie a porážajú Košice 4:3. O 

malú chvíľu nasledujú krátke doplnkové samostatné nájazdy. 
Koniec zápasu. 
59:53 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Korhonen – 2 min., podrazenie). 
59:39 
Vhadzuje sa pred Tomekom. 
59:25 
V tejto chvíli hrajú Košice v šestici! 
58:55 
Sedláček zostáva stále v bránke. 
57:58 
Košiciam sa zatiaľ nedarí vytvoriť si záverečný tlak. 
57:36 
Southornovo nahodenie Sedláček vyrazil pred seba. 
56:51 
Ťavoda vybojoval puk pri mantineli v obrannom pásme a hra sa rýchlo presunula na druhú stranu ihriska. 
56:08 
Slovák prihral na ľavú stranu Réwayovi, ten mu puk ešte vracal, no Slovák to nemal na teč. 
55:34 
Hostia v plnom počte, no musia sa brániť. 
54:43 
Lalancettova prihrávka neprešla cez Havrilu a Košičania vyhadzujú puk cez všetky čiary. 
54:13 
Southornov nahodený puk sa odrazil od zadného mantinelu pred bránu, kde ho Sedláček ihneď prikryl a 

prerušil hru. 
53:28 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Klhůfek – 2 min., hákovanie). 
53:20 
McCormack prihrával pred bránu, kde sa jeho spoluhráč dostal k nebezpečnej koncovke, no minisúboj so 

Sedláčkom prehral! 
52:46 
Dlho sa neprerušuje, čo hrá v prospech Michaloviec. 
51:40 
Slovák vybojoval puk, prihral Havrilovi, ktorý sa dostal do pásma a vystrelil, no mieril vysoko nad. 
50:47 
Košice odohrali takmer celú presilovku v útočnom pásme, no gól sa im vsietiť nepodarilo. 
50:08 
Tentokrát pálil Chovan, ale tečovaný puk skončil v moci Tomeka. 
49:46 
Réway strieľal z prvej, bolestivo nastrelil Zeleňáka. 
49:03 
Réway hľadal medzi kruhmi Milého, no ten puk nespracoval. Oceliari však stále držia útočné pásmo. 
48:45 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Bdžoch – 2 min., podrazenie). 
48:18 
Košičania len odovzdávajú puk a ponáhľajú sa striedať. 
47:19 
Tvrdá strela Ventelä z pravej strany minula priestor troch žrdí. 
46:59 
Košičania sa dostali do ofsajdu, ale vadiť im to až tak nevadí, keďže hrajú v oslabení, každá sekunda sa ráta. 
46:43 
Hra je prerušená, Sedláček je bez prilby a diskutuje s rozhodcami. 
46:07 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Réway – 2 min., podrazenie). 
45:22 
Košičania prežili oslabenie, zatiaľ sa im ale nedarí zaútočiť. Puk na hokejkách držia hráči Michaloviec. 
44:13 
Southorn sa rozhodol pre Bartánusa, no jeho strela nebola príliš nebezpečná. 
43:23 
Korhonenovi puk preskočil hokejku a domáci začínajú ďalšiu presilovkovú akciu od svojho brankára. 
43:07 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Havrila – 2 min., nedovolené bránenie). 
43:03 
Domáci mohli udrieť, Sedláček najprv vychytal Matoušeka, následne aj Lalancetta. 
42:42 



Domáci vysoko napádajú, čo hosťom poriadne strpčuje rozohrávku. 
41:30 
Frič sa z pravej strany natláčal do zakončenia, ale McCormack ho vytlačil mimo palebnú pozíciu. 
40:56 
Chovan vyskúšal strelu od modrej, ale puk skončil v spleti tiel pred bránou. 
40:20 
Košickú snahu zastavil Regenda, vyhadzuje puk cez všetky čiary. 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
Stretnutie bohaté na góly pokračuje a my sledujeme poriadnu drámu na ľade. Vedenie domáceho tímu je 

tesné, Košičania sa určite budú snažiť čím skôr vyrovnať. Nechajme sa prekvapiť, čo nám ponúkne tretia tretina, 
ktorá sa začne približne o 19:25. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:48 
Mašlonka odvádza výbornú robotu vo vlastnom oslabení. Drží puk za bránkou Košíc pri mantineli. 
39:29 
Džuganova strela z medzikružia bola zblokovaná na ochrannú sieť. Buly pred Tomekom. 
39:00 
Košice prehrali buly a tak dali možnosť Michalovciam vyhodiť puk cez všetky čiary. 
38:54 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Bartánus – 2 min., podrazenie). 
38:05 
Réway prihral k tyčke Pospíšilovi, ktorý bol vo výbornej pozícii, no bránu netrafil. 
37:42 
Pavlin to nemal na strelu z prvej a a tak puk opäť vrátil Chovanovi. 
37:09 
Domáci sa oslobodili a vysúvajú aj napádanie, chcú nazbierať čo najviac sekúnd ďaleko od brány. 
36:43 
Bellušov opätovný pokus, nepríjemne zasiahol michalovského gólmana. 
36:21 
Strela Belluša z prvej, Tomek sa stihol presunúť a strelu pri pravej tyčke vyrazil betónom. 
36:03 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Ťavoda – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou). 
35:39 
Jenyšova nepresná rozohrávka, puk získal Mlynarovič, prihral Takáčovi, ktorý mu puk ešte chcel vrátiť, no 

prihrávku vystihol hosťujúci hráč. 
34:35 
Košice dali gól! 
Chovan prihral MARTINOVI RÉWAYOVI, ktorý na pravom kruhu zamiešal s pukom a vystrelil, trafil skulinku 

medzi Tomekovými betónmi. Michalovce – Košice 4:3. 
Asistencia: Michal Chovan 
34:22 
Košice hrajú presilovku veľmi dobre, strieľajú, majú tlak. 
33:33 
Pospíšilova sťahovačka nebola úspešná, košický hráč skončil po čistom súboji na ľadovej ploche. Následne 

sa jeho spoluhráči dostali do ofsajdu. 
33:11 
Radosť košických hokejistov bola predčasná, po porade s videorozhodcom gól uznaný NIE JE. 
33:11 
Košičania skórovali, ale ešte nasleduje porada s videorozhodcom. Musíme si počkať na definitívny verdikt. 

Možnože bol gól vsietený nohou, takže vtedy by neplatil. 
32:56 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Southorn – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo 

vyhodenie puku). 
32:37 
Hickmott sa sťahovačkou zbavil Deyla a vystrelil, Sedláček bez problémov jeho strelu zneškodnil. 
31:06 
Strela Růžičku zblokovaná, obetavý zákrok predviedol Mlynarovič. Následne Tomek na dvakrát zasiahol pred 

dobiedzajúcim Jokeľom. 
30:06 
Zápas sa prehupol do svojej druhej polovice, Michalovce vedú nad Košicami 4:2. 
29:38 
Na druhej strane sa Michalovce dostali do prečíslenia, Bartánus to zobral na seba, bekhendom však trafil iba 

bočnú sieť. 
29:22 
Belluš strieľal z prvej, Tomek sa stihol presunúť k pravej žŕdke a vyrazil puk ramenom. 



29:07 
Cibákov pokus bol veľmi dobre mierený, no Tomek jeho puk smerujúci do vinkla vytlačil ramenom. 
28:32 
Ventelä vyhadzuje puk cez všetky čiary. 
27:59 
Réway posielal zadovku naslepo, s tým ale spoluhráči nerátali a puk sa dostal až do stredného pásma. 
27:28 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Bartánus – 2 min., nedovolené bránenie). 
26:17 
Domáci pokračujú v tlaku a poriadne točia Košičanov. Strela Bdžocha presvišťala tesne vedľa žŕdky. 
25:01 
Dukla Michalovce dala gól! 
Michalovce opäť odskakujú na rozdiel dvoch gólov! Ťavodovu strelu vyrazil Sedláček pred seba, tam sa puku 

zmocnil SAMUEL MLYNAROVIČ ktorý si puk potiahol do pravej strany, položil si košického gólmana a nadvihol 
puk ponad jeho ľavý betón. Mlynarovič mal prsty zatiaľ vo všetkých góloch svojho mužstva, jeho aktuálna bilancia 
v zápase je 2+2. 

Asistencie: Ján Ťavoda 
24:20 
Southorn nabil Lalancettovi, ktorý zakončoval z prvej, poriadne vyprášil Sedláčkove betóny, no žiaden jeho 

spoluhráč sa k odrazenému puku nedostal. 
23:43 
Už sú domáci usadení v útočnom pásme, McCormack strieľal, Matoušek pred bránou tečoval, no puk v 

bránke neskončil. 
22:43 
Frič bol zozadu otravovaný Bartánusom, dostal sa na vrchol kruhu a vystrelil do horného rohu, Tomek 

predviedol pekný semafor a jeho strelu zneškodnil. 
22:29 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Jenyš – 2 min., držanie hokejky). 
21:53 
Réwayov strelecký pokus nebol márny, no Tomek chytá vo veľkej pohode. 
21:22 
Baránekovi puk ušiel a tak sa musia Košičania vrátiť až za vlastnú bránu. 
21:03 
Pavlinova strela z prvej a dobrý zákrok Tomeka, ktorý prerušil hru. 
20:36 
Práve sa začína skrátená presilovka Košíc o dvoch hráčov, veľká šanca pre hostí vyrovnať. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
Prvé tretina priniesla svižný hokej z oboch strán a až päť gólov. Spokojnejší môžu byť domáci Michalovčania, 

ktorí vedú nad Košicami 3:2. Verme, že hokejisti nepoľavia ani v druhom dejstve a nás čaká zaujímavé hokejové 
predstavenie. 

Druhá tretina sa začne približne o 18:26. 
20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:59 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Matoušek – 2 min., držanie). 
19:33 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Bartánus – 2 min., podrazenie). 
19:19 
Veľký tlak domácich, po strele sa snažil puk za bránkovú čiaru dostať Takáč, ale Sedláček mu to nedovolil! 
18:35 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Belluš – 2 min., sekanie). 
18:35 
Michalovce sa snažili o odpoveď, zasypali Sedláčka strelami, Sedláček vychytal v tutovke aj Mašlonku, 

neuveriteľný zákrok hosťujúceho gólmana! 
17:15 
Košice dali gól! 
Hostia sa približujú na rozdiel jedného gólu! Po úspešnom vhadzovaní prišla prihrávka na MICHALA 

CHOVANA, ktorý výbornou strelou rozvlnil sieť! 
Asistencia: Martin Réway 
17:00 
Tomek vôbec nič nevidel, mal šťastie, že tvrdá strela nebola presná. Košičania zvierajú svojho súpera. 
15:57 
Pospíšil nabral rýchlosť a tiesnený zakončil, puk za prispenia Tomekovej hokejky skončil nad bránou. 
14:58 
Obrovský priestor pre Réwaya, ktorý sa dostal k strele z ľavého kruhu, ale Tomek mu výborne zmenšil 

strelecký uhol a jeho strelu vyrazil. 



13:49 
Strelu McCormacka zrazil hráč hostí korčuľou, Sedláček zasahovať nemusel. 
13:08 
Strela Košíc za modrou čiarou, ale to bola ľahká práca pre Tomeka. Košice však po strelenom góle zvýšili 

obrátky. 
12:06 
Dobrý strelecký pokus Eliaša, Tomek mal čo robiť, zasiahol na dvakrát. Klhůfek sa už k dorážke nedostal. 
10:49 
Hokej sa poriadne rozbehol. Strela domácich od modrej čiary, do dorážky sa tlačil Galamboš, no Sedláček 

puk už nepustil. 
09:05 
Košice dali gól! 
Hostia znižujú na 1:3! RADEK DEYL z ľavého kruhu švihom prestrelil Tomeka, ktorému puk prepadol až za 

bránkovú čiaru. 
Asistencie: Martin Réway, Michal Chovan 
08:05 
Dukla Michalovce dala gól! 
Tak toto je veľmi studená sprcha pre hostí, ktorí už v prvej polovici prvej tretiny prehrávajú rozdielom troch 

gólov! Mlynarovič sa pekne preštrikoval útočným pásmom, puk si zobral Regenda, prihral ho pred bránu 
SAMUELOVI TAKÁČOVI, ktorý puk zdvihol pod hornú žŕdku! 

Asistencie: Pavol Regenda, Samuel Mlynarovič 
07:16 
Michalovčanom sa otvoril priestor na strelu, Lalancette zakončil bekhendom do brankára, následná Šoltésova 

strela sa až k bráne nedostala. 
06:50 
Z otočky strieľal Chovan, ale Tomek mal odkrytý výhľad a bez problémov zasiahol. 
06:31 
Bdžoch je už na ľade, medzitým strela Košičanov skončila na ochrannej sieti. 
05:26 
Réway prihral Jenyšovi, ktorý sa len tesne vyhol ofsajdovému postaveniu a výbornou strelou zakončil. Lenže 

Tomek bol pozorný. 
04:59 
Košičania si posúvajú puk popri mantineli, toto dokážu zatiaľ Michalovčania pokryť. 
04:28 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Bdžoch – 2 min., nedovolené bránenie). 
04:08 
Dukla Michalovce dala gól! 
Sedláček musí loviť puk zo svojej siete už po druhýkrát! Strelcom gólu je tentokrát PAVOL REGENDA. 
Asistencie: Vladimír Mihálik, Samuel Mlynarovič 
03:39 
V druhej polovici presilovej hry sa domácim až tak nedarí, sú ďaleko od Sedláčkovej bránky. 
02:57 
Sedláčka tentokrát zachránila žŕdka! Domáci mohli odskočiť na rozdiel dvoch gólov. 
02:04 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Havel – 2 min., sekanie). 
02:00 
Dukla Michalovce dala gól! 
SAMUEL MLYNAROVIČ obišiel brániaceho hráča Košíc a zakončil po ľade k protiľahlej žŕdke, Sedláčkovi 

prekĺzol puk popod betón. Michalovce idú veľmi rýchlo do vedenia! 
Asistencia: Sameli Ventelä 
00:56 
Michalovčania dobre pokryli červenú čiaru a zabránili tak rodiacemu sa útoku Košíc. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mihálik, Southorn, Zeleňák, McCormack, Ťavoda, Ventelä, Bdžoch, 

Chalupa – Korhonen, Hickmott, Bartánus – Matoušek, Lalancette, Šoltés – Takáč, Mlynarovič, Regenda – 
Mašlonka, Galamboš, Török 

HC Košice: Sedláček – Pavlin, Baránek, Slovák, Deyl, Mudrák, Růžička, Džugan, Cibák – Réway, Chovan, 
Jokeľ – Klhůfek, Eliaš, Milý – Belluš, Pospíšil, Jenyš – Havrila, Frič, Havel 

Rozhodca: Korba, Kalina – Jobbágy, Bogdaň. 
Tipsport Kaufland Cup pokračuje dnes tretími zápasmi v základných skupinách. V skupine C proti sebe 

nastúpia hokejisti Michaloviec a Košíc. Stretnutie sa začína o 17:30. 
MICHALOVCE majú po dvoch zápasoch na konte dva body a sú tretie v tabuľke. V prvom zápase zdolali 

Spišskú Novú Ves 3:2 po predĺžení, následne podľahli Popradu 0:2. 

KOŠICE figurujú na druhej priečke so štyrmi bodmi. Na vedúci Poprad strácajú jeden bod. Košičania v prvom 
kole podľahli práve Popradu 3:4 po predĺžení, v druhom kole už boli úspešnejší a Spišskú Novú Ves zdolali 4:2. 



Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. 
Zostava 
Tomek – Mihálik, Southorn, Zeleňák, McCormack, Ťavoda, Ventelä, Bdžoch, Chalupa – Korhonen, Hickmott, 

Bartánus – Matoušek, Lalancette, Šoltés – Takáč, Mlynarovič, Regenda – Mašlonka, Galamboš, Török 
Sedláček – Pavlin, Baránek, Slovák, Deyl, Mudrák, Růžička, Džugan, Cibák – Réway, Chovan, Jokeľ – 

Klhůfek, Eliaš, Milý – Belluš, Pospíšil, Jenyš – Havrila, Frič, Havel 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 
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8. Tipsport Kaufland Cup: Michalovce v šlágri porazili Košice, Trenčín zničil 

Topoľčany 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460831/tipsport-kaufland-cup-michalovce-v-slagri-porazili-kosice-trencin-znicil-
topolcany 

 
 

Hokejisti Popradu a Michaloviec postúpili z C-skupiny do štvrťfinále premiérového ročníka Tipsport Kaufland 
Cupu. 

Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 6:1 a obsadil prvé miesto v tabuľke, Michalovce si poradili s Košicami 4:3 a 

skončili druhé. 
V A-skupine sa k postupujúcej Banskej Bystrici pridala druhá Detva, ktorá zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 

2:1. Topoľčany majú napriek vysokej prehre s Trenčínom 1:9 istý postup z D-skupiny. Stretnutie B-skupiny medzi 
Skalicou a Nitrou sa v utorok nemohlo uskutočniť zo zdravotných dôvodov v domácej kabíne. 

A-skupina: 
Detva - Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) 
Góly: 45. Čacho, 46. J. Sýkora – 44. Hamráček 
C-skupina: 
Michalovce - Košice 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) 
Góly: 2. a 26. Mlynarovič, 5. Regenda, 9. Takáč – 10. Deyl, 18. Chovan, 35. Réway 
Spišská Nová Ves - Poprad 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) 

Góly: 52. Saluga – 40. a 51. Handlovský, 13. Bjalončík, 15. Lušňák, 20. Matúš Paločko, 21. Šotek 
D-skupina: 
Dubnica - Zvolen 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) 
Góly: 23. Hús – 11. Viedenský, 20. Puliš, 21. Chlepčok, 27. Bondra, 34. Kubka 
Topoľčany - Trenčín 1:9 (0:1, 0:3, 1:5) 
Góly: 52. Tomčák – 3. a 21. Paukovček, 28. a 60. Kukuča, 27. Hlinka, 42. Skladaný, 43. Ferenyi, 48. Hecl, 56. 

Krajč 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 
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9. Do štvrťfinále z východu postúpili Poprad a Michalovce 
[15.09.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22488926/do-stvrtfinale-z-vychodu-postupili-poprad-a-michalovce.html 

 
 

Jedni zdolali Spišskú Novú Ves, druhí Košice. 

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice, 15. 9. 2020 
(7 fotografií) 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hokejisti Popradu a Michaloviec postúpili z C-skupiny do štvrťfinále premiérového 

ročníka Tipsport Kaufland Cupu. 
Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 6:1 a obsadil prvé miesto v tabuľke, Michalovce si poradili s Košicami 4:3 a 

skončili druhé. 

https://sport.aktuality.sk/c/460831/tipsport-kaufland-cup-michalovce-v-slagri-porazili-kosice-trencin-znicil-topolcany
https://sport.aktuality.sk/c/460831/tipsport-kaufland-cup-michalovce-v-slagri-porazili-kosice-trencin-znicil-topolcany
https://korzar.sme.sk/c/22488926/do-stvrtfinale-z-vychodu-postupili-poprad-a-michalovce.html


V A-skupine sa k postupujúcej Banskej Bystrici pridala druhá Detva, ktorá zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 
2:1. Topoľčany majú napriek vysokej prehre s Trenčínom 1:9 istý postup z D-skupiny. 

Stretnutie B-skupiny medzi Skalicou a Nitrou sa v utorok nemohlo uskutočniť zo zdravotných dôvodov v 
domácej kabíne. 

Tipsport Kaufland Cup - 3. kolo 
A-skupina: 
Detva - Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) - Góly: 45. Čacho, 46. J. Sýkora - 44. Hamráček 
konečná tabuľka A-skupiny: 
1. Banská Bystrica 3 2 0 1 0 14:8 7* 
2. Detva 3 1 2 0 0 10:8 6* 
————————————– 
3. Martin 3 1 0 1 1 8:10 4 
4. Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 3 1:7 0 
C-skupina: 
Michalovce - Košice 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) - Góly: 2. a 26. Mlynarovič, 5. Regenda, 9. Takáč - 10. Deyl, 18. 

Chovan, 35. Réway 
Spišská Nová Ves - Poprad 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) - Góly: 52. Saluga - 40. a 51. Handlovský, 13. Bjalončík, 15. 

Lušňák, 20. Matúš Paločko, 21. Šotek 
konečná tabuľka C-skupiny: 
1. Poprad 3 2 1 0 0 12:4 8* 
2. Michalovce 3 1 1 0 1 7:7 5* 
————————————- 
3. Košice 3 1 0 1 1 10:10 4 
4. Spišská Nová Ves 3 0 0 1 2 5:13 1 

D-skupina: 
Dubnica - Zvolen 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) - Góly: 23. Hús - 11. Viedenský, 20. Puliš, 21. Chlepčok, 27. Bondra, 34. 

Kubka 
Topoľčany - Trenčín 1:9 (0:1, 0:3, 1:5) - Góly: 52. Tomčák - 3. a 21. Paukovček, 28. a 60. Kukuča, 27. Hlinka, 

42. Skladaný, 43. Ferenyi, 48. Hecl, 56. Krajč 
tabuľka D-skupiny: 
1. Topoľčany 3 2 0 0 1 11:17 6* 
2. Zvolen 3 1 1 0 1 12:8 5 
—————————— 
3. Trenčín 2 1 0 1 0 12:5 4 
4. Dubnica 2 0 0 0 2 6:11 0 
*pozn.: istý postup do štvrťfinále 
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10. Michalovce v derby zdolali Košice a sú vo štvrťfinále 
[15.09.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22488932/kaufland-cup-2020-vysledky-zapasov-15-september.html 

 
 

Ďalej ide aj Poprad a Detva. 
BRATISLAVA. Hokejisti Popradu a Michaloviec postúpili z C-skupiny do štvrťfinále premiérového ročníka 

Tipsport Kaufland Cupu. Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 6:1 a obsadil prvé miesto v tabuľke, Michalovce si 

poradili s Košicami 4:3 a skončili druhé. 
V A-skupine sa k postupujúcej Banskej Bystrici pridala druhá Detva, ktorá zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 

2:1. Topoľčany majú napriek vysokej prehre s Trenčínom 1:9 istý postup z D-skupiny. 
Stretnutie B-skupiny medzi Skalicou a Nitrou sa v utorok nemohlo uskutočniť zo zdravotných dôvodov v 

domácej kabíne. 
Tipsport Kaufland Cup 2020 
A-skupina 
Detva - Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) 
Góly: 45. Čacho, 46. J. Sýkora - 44. Hamráček 
Konečná tabuľka A-skupiny: 
1. Banská Bystrica 3 2 0 1 0 14:8 7* 
2. Detva 3 1 2 0 0 10:8 6* 
————————————– 
3. Martin 3 1 0 1 1 8:10 4 
4. Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 3 1:7 0 
C-skupina 
Michalovce - Košice 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) 

https://sport.sme.sk/c/22488932/kaufland-cup-2020-vysledky-zapasov-15-september.html


Góly: 2. a 26. Mlynarovič, 5. Regenda, 9. Takáč - 10. Deyl, 18. Chovan, 35. Réway 
Spišská Nová Ves - Poprad 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) 

Góly: 52. Saluga - 40. a 51. Handlovský, 13. Bjalončík, 15. Lušňák, 20. Matúš Paločko, 21. Šotek 
Konečná tabuľka C-skupiny: 
1. Poprad 3 2 1 0 0 12:4 8* 
2. Michalovce 3 1 1 0 1 7:7 5* 
————————————- 
3. Košice 3 1 0 1 1 10:10 4 
4. Spišská Nová Ves 3 0 0 1 2 5:13 1 

D-skupina 
Dubnica - Zvolen 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) 
Góly: 23. Hús - 11. Viedenský, 20. Puliš, 21. Chlepčok, 27. Bondra, 34. Kubka 
Topoľčany - Trenčín 1:9 (0:1, 0:3, 1:5) 
Góly: 52. Tomčák - 3. a 21. Paukovček, 28. a 60. Kukuča, 27. Hlinka, 42. Skladaný, 43. Ferenyi, 48. Hecl, 56. 

Krajč 
Tabuľka D-skupiny: 
1. Topoľčany 3 2 0 0 1 11:17 6* 
2. Zvolen 3 1 1 0 1 12:8 5 
—————————— 
3. Trenčín 2 1 0 1 0 12:5 4 
4. Dubnica 2 0 0 0 2 6:11 0 
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11. Košický kraj bude počas týždňa mobility vydávať dopravné karty na 

autobus bezplatne 
[15.09.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-bude-pocas-tyzdna-mobility-vydavat-dopravne-karty-na-
autobus-bezplatne/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
TASR / ROČ 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Košický samosprávny kraj (KSK) sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Motivovať ľudí, aby 

viac cestovali verejnou dopravou, chce bezplatným vydávaním dopravnej karty na autobus. Informovala p tom 
hovorkyňa KSK Anna Terezková. 

Počas nasledujúcich dní budú zmluvní autobusoví dopravcovia KSK, a to spoločnosť eurobus a ARRIVA 
Michalovce, vydávať nové dopravné karty integrovaného dopravného systému IDS Východ bezplatne. 

Takúto možnosť bude mať každý, kto si dopravnú kartu zakúpi cez internet alebo priamo na autobusových 
staniciach a zákazníckych centrách dopravcov. V prípade možnosti zaslania karty poštou hradia cestujúci iba 
poštovné náklady. 

Častejšie cestovanie 
Ako Terezková pripomenula, vlani mohli východniari počas Európskeho týždňa mobility cestovať prímestskou 

autobusovou dopravou lacnejšie, tento rok ich chcú motivovať, aby presadli z áut do autobusov dlhodobo. 
Zmluvní autobusoví dopravcovia kraja vydajú ročne viac než 23 600 bezkontaktných čipových kariet. 

„Skúsenosti ukazujú, že ak už má cestujúca verejnosť zakúpenú dopravnú kartu, cestovanie verejnou dopravou 
využíva častejšie,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. 

Košický i Prešovský kraj 
Uvedené dopravné karty môžu cestujúci využívať u všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v 

rámci východného Slovenska, teda v Košickom aj v Prešovskom kraji. Zároveň platí aj v mestskej doprave v 
Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Rožňave a v Michalovciach. 

V rámci kampane kraj pripravuje aj sériu troch podujatí s názvom Nabi sa - Raňajky s Košickým 
samosprávnym krajom. Odštartuje ich v stredu (16. 9.) v Košiciach pri Jakabovom paláci. Vo štvrtok (17. 9.) sa 
raňajkový stánok presunie na Radničné námestie do Spišskej Novej Vsi a akciu zavŕšia v piatok (18. 9.) na 

Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Občerstvenie pre tých, ktorí namiesto auta uprednostnia bicykel, 
kolobežku, korčule či pešiu chôdzu, bude k dispozícii od 7.00 hod. do 12.00 hod. 

Európsky týždeň mobility potrvá od stredy do utorka (22. 9.). Cieľom kampane, ktorú zastrešuje Slovenská 
agentúra životného prostredia, je podpora verejnej dopravy, zlepšenie životného prostredia, zníženie dopravných 
nehôd či problémov s parkovaním. 

(TASR) 

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-bude-pocas-tyzdna-mobility-vydavat-dopravne-karty-na-autobus-bezplatne/
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-bude-pocas-tyzdna-mobility-vydavat-dopravne-karty-na-autobus-bezplatne/


reklamná správa 
Absolventi v praxi 
Prví úspešní absolventi odboru technik vodár vodohospodár doplnili rady vodárov. 
Zistite viac 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

12. ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Košice (Superpohár) 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460651/online-hk-dukla-michalovce-hc-kosice-superpohar 

 
 

Michalovce hostia v rámci premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu Košice. Sledujte ONLINE prenos zo 
stretnutia na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
15.09.2020|17:30|Kaufland Tipsport Cup|Skupina C 
HK Dukla Ingema Michalovce 
3 : 2(-:-, -:-, -:-)1. tretina 
HC Košice 
Obnoviť 
Live komentárZostavy 
Góly 
17’ Chovan (Réway), 09’ Deyl (Réway / Chovan), 08’ Takáč (Regenda / Mlynarovič), 04’ Regenda (Mihálik / 

Mlynarovič), 02’ Mlynarovič (Ventelä) 
Online prenos 
17:15 
Košice dali gól! 
Hostia sa približujú na rozdiel jedného gólu! Po úspešnom vhadzovaní prišla prihrávka na MICHALA 

CHOVANA, ktorý výbornou strelou rozvlnil sieť! 
Asistencia: Martin Réway 
17:00 
Tomek vôbec nič nevidel, mal šťastie, že tvrdá strela nebola presná. Košičania zvierajú svojho súpera. 
15:57 
Pospíšil nabral rýchlosť a tiesnený zakončil, puk za prispenia Tomekovej hokejky skončil nad bránou. 
14:58 
Obrovský priestor pre Réwaya, ktorý sa dostal k strele z ľavého kruhu, ale Tomek mu výborne zmenšil 

strelecký uhol a jeho strelu vyrazil. 
13:49 
Strelu McCormacka zrazil hráč hostí korčuľou, Sedláček zasahovať nemusel. 
13:08 
Strela Košíc za modrou čiarou, ale to bola ľahká práca pre Tomeka. Košice však po strelenom góle zvýšili 

obrátky. 
12:06 
Dobrý strelecký pokus Eliaša, Tomek mal čo robiť, zasiahol na dvakrát. Klhůfek sa už k dorážke nedostal. 
10:49 
Hokej sa poriadne rozbehol. Strela domácich od modrej čiary, do dorážky sa tlačil Galamboš, no Sedláček 

puk už nepustil. 
09:05 
Košice dali gól! 
Hostia znižujú na 1:3! RADEK DEYL z ľavého kruhu švihom prestrelil Tomeka, ktorému puk prepadol až za 

bránkovú čiaru. 
Asistencie: Martin Réway, Michal Chovan 
08:05 
Dukla Michalovce dala gól! 
Tak toto je veľmi studená sprcha pre hostí, ktorí už v prvej polovici prvej tretiny prehrávajú rozdielom troch 

gólov! Mlynarovič sa pekne preštrikoval útočným pásmom, puk si zobral Regenda, prihral ho pred bránu 
SAMUELOVI TAKÁČOVI, ktorý puk zdvihol pod hornú žŕdku! 

Asistencie: Pavol Regenda, Samuel Mlynarovič 
07:16 
Michalovčanom sa otvoril priestor na strelu, Lalancette zakončil bekhendom do brankára, následná Šoltésova 

strela sa až k bráne nedostala. 
06:50 
Z otočky strieľal Chovan, ale Tomek mal odkrytý výhľad a bez problémov zasiahol. 

https://sport.aktuality.sk/c/460651/online-hk-dukla-michalovce-hc-kosice-superpohar


06:31 
Bdžoch je už na ľade, medzitým strela Košičanov skončila na ochrannej sieti. 
05:26 
Réway prihral Jenyšovi, ktorý sa len tesne vyhol ofsajdovému postaveniu a výbornou strelou zakončil. Lenže 

Tomek bol pozorný. 
04:59 
Košičania si posúvajú puk popri mantineli, toto dokážu zatiaľ Michalovčania pokryť. 
04:28 
Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Bdžoch – 2 min., nedovolené bránenie). 
04:08 
Dukla Michalovce dala gól! 
Sedláček musí loviť puk zo svojej siete už po druhýkrát! Strelcom gólu je tentokrát PAVOL REGENDA. 
Asistencie: Vladimír Mihálik, Samuel Mlynarovič 
03:39 
V druhej polovici presilovej hry sa domácim až tak nedarí, sú ďaleko od Sedláčkovej bránky. 
02:57 
Sedláčka tentokrát zachránila žŕdka! Domáci mohli odskočiť na rozdiel dvoch gólov. 
02:04 
Vylúčenie v tíme HC Košice (Havel – 2 min., sekanie). 
02:00 
Dukla Michalovce dala gól! 
SAMUEL MLYNAROVIČ obišiel brániaceho hráča Košíc a zakončil po ľade k protiľahlej žŕdke, Sedláčkovi 

prekĺzol puk popod betón. Michalovce idú veľmi rýchlo do vedenia! 
Asistencia: Sameli Ventelä 
00:56 
Michalovčania dobre pokryli červenú čiaru a zabránili tak rodiacemu sa útoku Košíc. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mihálik, Southorn, Zeleňák, McCormack, Ťavoda, Ventelä, Bdžoch, 

Chalupa – Korhonen, Hickmott, Bartánus – Matoušek, Lalancette, Šoltés – Takáč, Mlynarovič, Regenda – 
Mašlonka, Galamboš, Török 

HC Košice: Sedláček – Pavlin, Baránek, Slovák, Deyl, Mudrák, Růžička, Džugan, Cibák – Réway, Chovan, 
Jokeľ – Klhůfek, Eliaš, Milý – Belluš, Pospíšil, Jenyš – Havrila, Frič, Havel 

Rozhodca: Korba, Kalina – Jobbágy, Bogdaň. 
Tipsport Kaufland Cup pokračuje dnes tretími zápasmi v základných skupinách. V skupine C proti sebe 

nastúpia hokejisti Michaloviec a Košíc. Stretnutie sa začína o 17:30. 
MICHALOVCE majú po dvoch zápasoch na konte dva body a sú tretie v tabuľke. V prvom zápase zdolali 

Spišskú Novú Ves 3:2 po predĺžení, následne podľahli Popradu 0:2. 

KOŠICE figurujú na druhej priečke so štyrmi bodmi. Na vedúci Poprad strácajú jeden bod. Košičania v prvom 
kole podľahli práve Popradu 3:4 po predĺžení, v druhom kole už boli úspešnejší a Spišskú Novú Ves zdolali 4:2. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. 
Zostava 
Tomek – Mihálik, Southorn, Zeleňák, McCormack, Ťavoda, Ventelä, Bdžoch, Chalupa – Korhonen, Hickmott, 

Bartánus – Matoušek, Lalancette, Šoltés – Takáč, Mlynarovič, Regenda – Mašlonka, Galamboš, Török 
Sedláček – Pavlin, Baránek, Slovák, Deyl, Mudrák, Růžička, Džugan, Cibák – Réway, Chovan, Jokeľ – 

Klhůfek, Eliaš, Milý – Belluš, Pospíšil, Jenyš – Havrila, Frič, Havel 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

13. TJ Mladosť Kalša - MFK Zemplín Michalovce (Slovnaft Cup) 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460671/online-tj-mladost-kalsa-mfk-zemplin-michalovce-slovnaft-cup 

 
 

Michalovce zavítajú v 2. kole Slovnaft Cupu na pôdu treťoligovej Kalše. Sledujte ONLINE prenos zo stretnutia 
na ŠPORT.sk! 

Sport Club Mladost KalsaKalsa 
Online prenos 
15.09.2020|16:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|2. kolo 
TJ Mladosť Kalša 

https://sport.aktuality.sk/c/460671/online-tj-mladost-kalsa-mfk-zemplin-michalovce-slovnaft-cup


MFK Zemplín Michalovce 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
87’ doplníme neskôr, 65’ doplníme neskôr, 21’ Popovits 
Online prenos 
V Kalši to bola napokon veľká dráma. Michalovce si svoj postup vybojovali v úplne posledných minútach, 

treťoligista sa za svoj výkon nemusí hanbiť. Do 3. kola Slovnaft Cupu ale postupuje favorit z Fortuna ligy. 
90+3 
Koniec zápasu. 
90+2 
Lopta je ale ďaleko od brány Michaloviec, tie ešte stihli raz vyskúšať šťastie, skóre sa už ale nemení. 
90+1 
Nadstavujú sa dve minúty. 
90 
Ofsajd hostí, postupne sa nám končí riadny hrací čas. 
89 
Rýchly brejk Mladosti sa končí nepresnou koncovkou. Uf, tak to bola temer blesková odpoveď. 
89 
Navyše sa hrá ďaleko od Drába, MFK získalo rohový kop s číslovkou päť. 
87 
Michalovce dali gól! 
Obrovská smola pre Kalšu, ktorá inkasuje skoro v najhoršom možnom čase. Stále síce zostáva na odpoveď 

niečo vyše päť minút, no Michalovčania sú jedným krokom v 3. kole. 
86 
Loptu držia na svojich kopačkách hosťujúci hráči, ktorí sa pomaličky presúvajú na územie protivníka. 
84 
Pella bez nutnosti zakročiť, následne sa domáci brankár s rozohrávkou od vlastnej svätyne neponáhľa. 
83 
Sme blízko penaltám, avšak Michalovce sa nevzdávajú, budú totiž zahrávať voľný kop na pôde súpera. 
80 
Faul hosťujúceho hráča. Nasleduje nebezpečná štandardka, zahrávať ju bude domáci celok. 
78 
MFK nevyužíva svoj štvrtý roh, takže je tu znovu šanca pre domácich. 
77 
Michalovčania si pomohli iba útočným faulom, Kalša tak umne šetrí čas a trochu sa aj dáva dokopy po ťažších 

minútach. 
75 
Pella zakročil, pripísal si tak siedmy zákrok počas dnešného zápasu. 
74 
Uvidíme štandardnú situáciu z nepríjemnej vzdialenosti, bránia sa domáci. 
73 
Omyl pri záverečnej prihrávke, domáci útočník už mohol ísť sám na bránu. Nuž, nestalo sa tak. 
71 
Dvadsať minút do konca a razom Kalša ožíva. Bude to prvé prekvapenie 2. kola, kedy celok z Fortuna ligy 

začne a zároveň i skončí v Slovnaft Cupe? 
70 
Hostia čoraz častejšie pália, no ich presnosť je priam tragická. Lopta končí väčšinou vedľa tyčí alebo nad 

brvnom. 
68 
Šanca hostí, ktorá bola vedená stredom ihriska, bola zastavená dôraznou obranou domáceho mužstva. 
65 
Kalša dáva gól! 
Je vyrovnané! Kalša je späť v boji o postup! Avizovali sme dve možnosti, napokon sa udiala tá druhá. 
64 
Domáci hráči sa vrhli do útoku stredom ihriska, kde však nevymysleli takmer nič. Lopta sa šťastne odrazila, 

budeme svedkami rohu. 
62 
Nevyužitá kontra hostí, tí sa chytajú za hlavu a niečo na seba pokrikujú. 
60 
Hodina za nami, všetko je ale otvorené do momentu, kedy Michalovce nepridajú druhý gól. Môže to byť ale aj 

inak, Kalša by sa zásahom dostala späť do hry o postup. 
58 
Žltú kartu dostáva doplníme neskôr (TJ Mladosť Kalša). 
58 
Na druhej strane tu bol roh aj pre Kalšu, tá ale stratila loptu a uhájila sa iba faulom, ktorý bol ocenený žltou 

kartou. 



57 
Aj teraz ale s domácimi hrali ofsajdové centimetre. MFK tak musí začať odznova. 
56 
Desať minút po zmene strán boli bližšie gólu Michalovčania, stav sa nemení. Kalša sa musí znovu brániť. 
54 
Až zastávka postranného rozhodcu ukončila nádejnú akciu futbalistu hosťujúceho celku. 
52 
Po rohovom kope sa do zakončenia dostal jeden z hráčov hostí, ale jeho strela smerovala len mimo bránky. 
51 
Rohový kop s poradovým číslom dva pre Michalovce. 
50 
Michalovce vedia, že jeden gól nič nerieši. Aj preto vybehli po prestávke s vysokým tempom a napádaním. 
48 
Zakončenie zvnútra šestnástky ohrozilo domáce mužstvo! Domáci našťastie neinkasovali, ich brankár sa teraz 

vyznamenal. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Kalša prehráva iba o jeden gól, sama pritom mohla vyrovnať pár minút pred prestávkou. Michalovce sa musia 

mať na pozore, pretože treťoligista by v domácom prostredí rád urobil postupovú senzáciu. 
45+2 
Prvý polčas sa skončil. 
45+2 
K ďalšiemu ohrozeniu Drába už nedošlo, Michalovce si ustrážili najtesnejší náskok. 
45+1 
Nadstavuje sa jedna minúta. 
45 
So záverom prvého dejstva je tu šiesta štandardka spoza rohovej zástavky pre Mladosť Kalša. 
44 
Pri lopte sú momentálne domáci borci, ktorí sa snažia usadiť na polovici súpera. 
42 
MFK prežilo možno aj klinickú smrť, pretože gól do šatne v pohárovom zápase nikdy nie je príjemný. Na 

polovici súpera si už domáci pomohli faulom a hra sa môže upokojiť. 
41 
Tak to boli napokon štyri rohové kopy po sebe pre Kalšu. Dráb s jedným nutným zákrokom, celé sa to končí 

až po ďalšom zakončení, ktoré už medzi tri žrde nesmerovalo. 
40 
Dva rohy po sebe, nebezpečenstvo stále nepominulo. 
39 
V záverečnej tretine ihriska domáci výborne zakombinovali, čo im prinieslo zisk rohu. 
38 
Pella s ďalšími dvomi zákrokmi. Michalovce vyslali šesť projektilov na bránu súpera, ujal sa iba jeden. Toto 

hostí ešte môže mrzieť. 
36 
Neboli sme od toho až tak ďaleko, Dráb v bráne Zemplínčanov musel zakročiť vôbec po prvýkrát počas tohto 

merania síl. 
35 
Štandardka aj pre Kalšu, ktorá môže po štvrťhodine od inkasovania vyrovnať stav duelu. 
34 
Priame nebezpečenstvo po centri nehrozilo. Po polhodine hry má Stanislav Pella na konte tri úspešné zákroky 

a jeden inkasovaný gól, zatiaľ čo Tomáš Dráb zasahovať nemusel ani raz. 
32 
Domáci sa prezentovali faulom na vlastnom území, na priame ohrozenie brankára to však z pohľadu hostí 

nebude. 
30 
Ofsajdové postavenie domáceho hráča zastavilo nádejnú akciu. 
28 
Zemplínčania v defenzíve, Dráb sa však zatiaľ nemusí ničoho obávať. 
26 
Nedovolené bránenie prieniku pozdĺž postrannej čiary znamená nedovolený zákrok a loptu pre hostí. 
25 
Kalša síce častejšie rozbieha útoky, no len minimum z nich sa dostáva až pred šestnástku. Michalovce 

stabilne bránia. 
23 
Snaha hostí vychádza nazmar, center sa pred bránu ani nedostal. 
21 
Michalovce dali gól! 



Favorit sa postupne dostával do tempa, čo vyústilo v strelený gól! Úspešným strelcom je DIMITRIOS 
POPOVITS. 

20 
Výborná myšlienka od domáceho hráča, škoda len, že to všetko zhaslo na finálnej fáze. 
18 
Hostia sa po sérií krátkych prihrávok dostali až k bránke súpera, odkiaľ strieľali len mimo bránky. Nasledovať 

bude odkop. 
17 
Futbalista hostí sa z pravého krídla nedokázal presadiť. Nasleduje kop od brány. 
16 
Kontra Mladosti nevyšla, čo je škoda. Lopta pre hostí. 
14 
Kalša sa len s ťažkosťami dostáva k lopte, treťoligista si prihráva loptu prevažne na polovici ihriska. 
13 
Sledovali sme nepresnú rozohrávku mužstva hostí, po ktorom bude nasledovať odkop od svätyne domáceho 

brankára. 
11 
A druhá koncovka Michaloviec končí v rukaviciach Pellu. Michalovce postupne začínajú pridávať na 

obrátkach. 
10 
Hosťujúci hráči založili nebezpečný útok, ktorý bol zakončený šikovnou strelou. Tá smerovala do priestoru 

bránky. Gólman si na svoje konto pripíše dôležitý zákrok. 
8 
Vyzeralo to nádejne s touto kombináciou domácich, všetko to ale stroskotalo na nepresnosti. 
7 
Kalša pokračuje v aktivite, keď kombinuje pred šestnástkou súpera. 
6 
Center ale úspešný nebol, Kalša môže situáciu upokojiť. Nasleduje odkop od brány. 
5 
Pella musel reagovať na zakončenie Michalovčanov, je z toho roh! 
3 
Dráb nemusel reagovať na koncovku, ktorá končí iba mimo jeho svätyne. 
2 
Treťoligista otvára duel ziskom rohového kopu. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
TJ Mladosť Kalša: Pella – Krakovský (C), Šuľák, Patkanóci, Seman, Kražel, Capík, Kolek, J. Kolbas, Majerník, 

Novák 
Náhradníci: E. Kolbas – Pástor, Šalagovič, Pilipčuk, Zeher 
MFK Zemplín Michalovce: Dráb (C) – Vovkun, Kountouriotis, Spoljarić, Popovits, Vaško, Vojtko, Neofytidis, 

Siopis, Phillips, Griger 
Náhradníci: Marković – Ivanov, Garcia, Soler Pino, Trusa, Kolesár 
Rozhodca: Erik Gemzický – Gabriel Ádám, Peter Mihalík. 
Víťazstvo 3:0 nad Kráľovských Chlmcom posunulo Kalšu do 2. kola Slovnaft Cupu. Za domácu Mladosť hrajú 

bývalí ligoví futbalisti, akými sú napríklad Ján Novák, Jaroslav Kolbas či kapitán Peter Krakovský. Známych mien 
u treťoligistu je viacero, napriek tomu Kalša nemala ideálny štart do ligy, keď pred dvomi zápasmi mala na konte 
len 4 body zo šiestich duelov. Avšak dve výhry po sebe znamenajú väčšiu pohodu v kabíne, čo sa môže 
odzrkadliť aj na potrápení favorita. 

Michalovce vstupujú do súťaže až v tejto fáze ako celok z národnej súťaže. Fortunaligista ale takisto nemá v 
súčasnosti na ružiach dvakrát ustlané. Iba štyri získané body po šiestich kolách radia Zemplínčanov na 
predposlednú 11. priečku. A hoci je MFK v tomto meraní síl jasným favoritom, všetko sa môže veľmi rýchlo 
zmeniť. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom textovom online prenose z odloženého zápasu 2. kola Slovnaft Cupu medzi 
TJ Mladosť Kalša a MFK Zemplín Michalovce. 

Stretnutie sa začne o 16:00. 
Rohové kopy 9 5 
Vzájomné zápasy 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 2 15.9.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Posledné zápasy TJ Mladosť Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 2 15.9.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 1 12.9.2020 



FK Družstevník Plavnica Plavnica 
MFK Snina Snina 
1 : 2 6.9.2020 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
8 : 3 29.8.2020 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 1 22.8.2020 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 2 16.8.2020 
Slávia TU Košice Slávia Košice 
FK Humenné Humenné 
5 : 2 8.8.2020 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
0 : 1 5.8.2020 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 3 2.8.2020 
1. FC TATRAN Prešov Prešov 
TJ Slavoj Kráľovský Chlmec Kráľ. Chlmec 
0 : 3 26.7.2020 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
4 : 1 16.11.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
MFK Snina Snina 
1 : 1 10.11.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
5 : 1 2.11.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
FK Poprad B Poprad B 
2 : 2 27.10.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
3 : 3 20.10.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Pokrok SEZ Krompachy Krompachy 
5 : 1 13.10.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
ŠK Bardejovská Nová Ves Bardejovská N. Ves 
5 : 2 29.9.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 6 25.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 0 22.9.2019 
FK Veľké Révištia V. Révištia 
MFK Slovan Giraltovce Giraltovce 
0 : 3 15.9.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
FK Kechnec Kechnec 
1 : 2 11.9.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
4 : 0 8.9.2019 
FK Družstevník Plavnica Plavnica 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
4 : 0 1.9.2019 
1.FK Svidník Svidník 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 2 25.8.2019 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 



TJ Hornád Ždaňa Ždaňa 
1 : 2 21.8.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 2 17.8.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 0 11.8.2019 
OŠFK Šarišské Michaľany Michaľany 
FK Humenné Humenné 
3 : 0 3.8.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 0 31.7.2019 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
0 : 3 28.7.2019 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
OŠK Budkovce Budkovce 
3 : 5 21.7.2019 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 10.10.2018 
FK Poprad Poprad 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 1 5.9.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Krásnohorské Podhradie Krásn. Podhradie 
2 : 3 8.8.2018 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Družstevník Budimír Budimír 
1 : 2 22.7.2018 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
0 : 3 12.9.2017 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
3 : 0 9.8.2017 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
TJ ŠM Streda nad Bodrogom Streda nad Bodr. 
1 : 3 22.7.2017 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
FK Čaňa Čaňa 
4 : 3 24.7.2016 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Zemplín Michalovce 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 2 15.9.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 12.9.2020 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 2 30.8.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 25.8.2020 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
3 : 0 15.8.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
5 : 0 11.8.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 2 8.8.2020 



FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 14.7.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MŠK Žilina Žilina 
5 : 0 11.7.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
4 : 0 4.7.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 27.6.2020 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 21.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 13.6.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 7.3.2020 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 1.3.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 22.2.2020 
FC Nitra Nitra 
AS Trenčín Trenčín 
8 : 1 15.2.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Austria Viedeň Viedeň 
2 : 0 30.1.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 7.12.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 30.11.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
5 : 0 23.11.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Senica Senica 
4 : 0 9.11.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 2.11.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 27.10.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 1 19.10.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 2 5.10.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 28.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 21.9.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 14.9.2019 
AS Trenčín Trenčín 



Slávia TU Košice Slávia Košice 
2 : 1 10.9.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 31.8.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 24.8.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 18.8.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Krásnohorské Podhradie Krásn. Podhradie 
0 : 6 14.8.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
3 : 0 10.8.2019 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 0 3.8.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 0 27.7.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 3 20.7.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 13.7.2019 
Sandecja Nowy Sacz Sandecja Nowy Sacz 
FC Košice Košice 
3 : 1 29.6.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 24.5.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
3 : 3 18.5.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 3 11.5.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 2 4.5.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 27.4.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 2 20.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 2 17.4.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 13.4.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
4 : 1 7.4.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 1 2.4.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Zobraziť viac 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 



[Späť na obsah] 

 
 

14. Úvod ako z rozprávky! Nahradil Robbena a strelil gól slávnemu PSV. 

Slovensku rastie veľký talent 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460782/eredivisie-tomas-suslov-fc-groningen-arjen-robben-psv-eindhoven-
albert-rusnak-st 

 
 

Ján Jasenka 
V zápase so slávnym PSV Eindhoven strhol na seba pozornosť iba 18-ročný slovenský ofenzívny záložník 

Tomáš Suslov. Podľa trénera slovenskej reprezentácie do 19 rokov Alberta Rusnáka st. je šikovný mladík 
hráčom, ktorých vraj slovenský futbal určite potrebuje. 

Prečítajte si tiež 
VIDEO: Vystriedal Robbena a presadil sa. Mladý slovenský talent strelil svoj… 
Do Groningenu sa dostal v podstate len prednedávnom. Pred dvomi rokmi zamieril z akadémie Tatrana 

Prešov k mládeži tradičného účastníka holandskej Eredivisie, kde si postupnými krokmi budoval svoje pevné 
miesto. Aká je jeho situácia len po dvoch rokoch od príchodu z Prešova? Stále ešte len 18-ročný Tomáš Suslov si 
už teraz pýta miesto v prvom tíme Groningenu a po uplynulom víkende je jeho snaha naozaj oprávnená! Zažil 
totiž vstup do novej sezóny Eredivisie ako z rozprávky. 

V úvodnom kole hostil Groningen slávny PSV Eindhoven. V tomto zápase prišlo aj k návratu hviezdneho 
Arjena Robbena do súťažného diania v Holandsku po dlhých šestnástich rokoch. Žiaľ, jeho veľký návrat sa 
skončil už po 30 minútach hry, keď ho z ihriska poslalo svalové zranenie. Tréner Danny Buijs miesto 36-ročnej 
holandskej legendy poslal na trávnik o generáciu mladšieho rodáka zo Spišskej Novej Vsi Tomáša Suslova. 

Nešpekuloval a vychutnal si brankára PSV 
Hoci čelil favorizovanému PSV, kolena sa mu neroztriasli. Práve naopak. Zápas si doslova vychutnal a proti 

Eindhovenu si dokonca pripísal premiérový gól v Eredivisie. V ďalšom priebehu stretnutia dokonca nebol ďaleko 
ani od ďalšieho zásahu! Napriek tomu, že Groningen napokon ťahal za kratší koniec, mladá slovenská nádej 
využila svoju šancu na viac ako 100 percent. 

fotogaléria Tomáš Suslov (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi z FC Groningen gól proti PSV Eindhoven Zdroj: 
fcgroningen.nl 

„V prvom rade je to pre mňa úplne neskutočné, že sa mi niečo také podarilo a v tak mladom veku. Dá sa 
povedať, že sa mi tým splnil aj jeden z mojich snov. Akurát ma mrzí ten výsledok,“ povzdychol si v rozhovore pre 
ŠPORT.sk Tomáš Suslov a následne opísal, čo sa udialo v 53. minúte, keď rutinérsky prekonal brankára PSV 
Yvona Mvogoa. 

„Ich gólman urobil chybu, spoluhráč Larsen potom urobil skvelú prácu, keď vypichol ich obrancovi loptu, tá sa 
odrazila ku mne a potom už nebolo ťažké to poslať do brány,“ vysvetľoval. 

Dostať sa do ‚dvadsaťjednotky‘, pretože si myslím, že mám na to kvalitu. Uvidíme. Keď budem vo výbere do 
19 rokov, pôjdem tam naplno. Chcem byť najlepší a pomaly stúpať vyššie. 

Tomáš Suslov 
záložník FC Groningen a mládežnícky reprezentant SR 
Z ľavej strany mu síce nabiehal ešte spoluhráč, no Suslov si jedinečnú príležitosť na premiérový gól 

jednoducho nenechal ujsť: „Stál som sám pred brankárom, zodvihol hlavu, zbadal priestor, tak som nešpekuloval 
a poslal to k pravej tyčke. Neuvažoval som nad ničím iným,“ usmial sa talentovaný slovenský ofenzívny záložník, 
ktorý takisto oplýva aj vysokým sebavedomím. „Je to pre mňa základ, takých 50-percent zo všetkého,“ zasmial 
sa. 

Ešte nedávno sledoval Robbena v TV. Teraz ho striedal 
Nedeľňajšie stretnutie bolo pre Tomáša Suslova výnimočné aj vzhľadom na fakt, že v 30. minúte striedal 

slávneho Arjena Robbena - najväčšej hviezdy Groningenu a ikony holandského futbalu. S tlakom na pleciach sa 
síce porátal bez najmenších komplikácií, no veľkosť hráča, ktorého striedal, si uvedomoval naplno. fotogaléria 
Arjen Robben sa upísal FC Groningen. Zdroj: facebook.com/FCGroningen 

„Musím povedať, že Arjen je jeden výborný chlap. Mladým hráčom sa snaží stále pomáhať a aj za toto ho 
veľmi uznávam. Je niečo neskutočné, že môžem s takým veľkým hráčom zdieľať jednu kabínu. Teraz sa mi 
ukazuje, čo dokáže futbalový život zmeniť a priniesť v priebehu pár rokov. V podstate ešte nedávno som ho 
sledoval v televízii. Patril medzi mojich najobľúbenejších hráčov a zrazu som ho striedal v zápase. Je to skrátka 
niečo neuveriteľné,“ pomyslel si. 

Teraz sa už ale bývalý hráč akadémie Tatrana Prešov sústredí na ďalšie výzvy. A tie sú jasné: „Chcem sa 
dostať do základnej zostavy, zbierať čo najviac minút na trávniku, hrávať pravidelne na výbornej úrovni, aby som 
mohol mužstvu pomáhať k čo najlepšiemu umiestneniu v súťaži.“ 

Tréner Rusnák: Takých hráčov slovenský futbal potrebuje 

https://sport.aktuality.sk/c/460782/eredivisie-tomas-suslov-fc-groningen-arjen-robben-psv-eindhoven-albert-rusnak-st
https://sport.aktuality.sk/c/460782/eredivisie-tomas-suslov-fc-groningen-arjen-robben-psv-eindhoven-albert-rusnak-st


Z veľkého úspechu Tomáša Suslova sa potešil aj tréner Albert Rusnák starší, ktorý pôsobí pri slovenskej 
futbalovej reprezentácii do 19 rokov. Podľa neho je šikovný mladík futbalistom, akých náš futbal určite potrebuje. 
Preto s ním aj počíta do kategórie „devätnástkarov“, hoci je o rok mladší. 

„Hneď ako som videl, čo sa mu podarilo, veľmi som sa potešil. Mám z toho veľkú radosť. Takýchto hráčov 
slovenský futbal určite potrebuje,“ myslí si Rusnák st., „je to sebavedomý chlapec, čo si myslím, že v dnešnej 
dobe je veľmi dobré. Sebavedomie má vysoké a je si istý aj svojou kvalitou. Má nízke ťažisko, je silný v hre jeden 
na jedného, čo je dôležité v krídelných priestoroch. Trochu som bol prekvapený, že ho využívajú aj na 
podhrotovej pozícii. Kde ho ale tréner postaví, tam musí vedieť zahrať.“fotogaléria Tréner reprezentácie SR do 19 
rokov Albert Rusnák st. Zdroj: futbalsfz.sk/Roman Ferstl 

„Hoci je o rok mladší, plánujem ho nominovať na kvalifikáciu. On už aj je v širšom kádri reprezentácie do 19 
rokov. Teším sa, že nastúpil, strelil gól a verím, že sa mu bude dariť takto aj naďalej. Hrať holandskú ligu v tak 
mladom veku je perfektná vec,“ zdôraznil Rusnák pre ŠPORT.sk. 

Eredivisie pozná tréner 19-ročných „sokolíkov“ veľmi dobre. Medzi rokmi 2015 a 2017 totiž dres Groningenu 
obliekal aj jeho syn Albert Rusnák mladší, ktorý teraz hviezdi v drese amerického Realu Salt Lake. 

„Sledoval som túto súťaž a určite nejde o nič jednoduchého. Zoberte si, že nastupujete proti klubom ako PSV 
Eindhoven či Ajax Amsterdam. To sú mužstvá, ktoré sa dajú poraziť len veľmi ťažko. No a skórovať proti 
takémuto klubu, aj keď ste prehrali, to je veľká vec,“ tvrdí. 

Hneď ako som videl, čo sa mu podarilo, veľmi som sa potešil. Mám z toho veľkú radosť. Takýchto hráčov 
slovenský futbal určite potrebuje. 

Albert Rusnák st. 
tréner reprezentácie SR do 19 rokov 
„Veľmi mu to prajem. Keď sa na to človek pozrie, tak je to mladý slovenský chlapec v Holandsku, kde majú 

naozaj dosť veľa svojich talentov. Pritom nedostal príležitosť len v tomto zápase, ale aj počas prípravy. Je to 
skvelé. Takto si Tomáš iba posilňuje svoj talent, pracuje na sebe a verím, že sa tam dokáže presadiť,“ želá si 
Albert Rusnák starší. 

A aké sú reprezentačné ciele Tomáša Suslova? „Dostať sa do ‚dvadsaťjednotky‘, pretože si myslím, že mám 
na to kvalitu. Uvidíme. Keď budem vo výbere do 19 rokov, pôjdem tam naplno. Chcem byť najlepší a pomaly 
stúpať vyššie,“ vyhlásil sebavedomo pre ŠPORT.sk. 

Nový profiCHECK otestoval člena Siene slávy NHL Mariána Hossu: 
Holandsko 
Ostatné 
Taliansko 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V Spišskej Novej Vsi bude jeden deň MHD zadarmo 
[15.09.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22488641/v-spisskej-novej-vsi-bude-jeden-den-mhd-zadarmo.html 

 
 

Mesto plánuje aj výstavbu a obnovu cyklotrás. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V termíne od 16. do 22. septembra sa každoročne koná celoeurópska kampaň pod 

názvom Európsky týždeň mobility (ETM). 
Pravidelne sa do nej zapája aj mesto Spišská Nová Ves. 

Cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) tak bude 22. septembra, ktorý je v rámci týždňa mobility 
vyhlásený ako Deň bez áut, pre všetkých ľudí zadarmo. 

Informovala o tom Edita Gondová z tamojšieho mestského úradu. 
Na výber z troch aktivít 
Kampaň v tomto roku pozostáva z troch okruhov aktivít - organizovanie aktivít súvisiacich s udržateľnou 

dopravou, zavedenie jedného alebo viacerých trvalých opatrení, ktoré boli alebo budú realizované v priebehu 
celého roka, napríklad vybudovanie bezpečného pruhu pre cyklistov, rozšírenie chodníkov, nová cyklotrasa, 
podpora integrovanej dopravy či utlmenie motorovej dopravy v zónach. 

Ďalej ide o zapojenie sa do Dňa bez áut vyčlenením jednej či viacerých zón, ktoré sú v roku bežne využívané 
len motorovou dopravou, minimálne na jeden deň výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. 

Bezplatné dopravné karty i nové cyklotrasy 
Mesto Spišská Nová Ves sa do kampane zapojí v dvoch okruhoch aktivít, konkrétne bezplatným cestovaním 

v prostriedkoch MHD počas Dňa bez áut a bezplatným vydávaním dopravných kariet. 
„Na základe porady s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom (nezávislý) budú 16. 

až 22. septembra v rámci ETM všetky dopravné karty dopravcov eurobus, a. s., a Arriva Michalovce, a. s., 
vydávané zadarmo. Týka sa to predaja cez e-shop, aj osobného vybavovania na všetkých zákazníckych centrách 
dopravcov,“ informoval riaditeľ spišskonovoveského dopravného závodu eurobus, a. s., Ľubomír Pastiran. 

Druhým okruhom aktivít je implementácia jedného alebo viacerých trvalých opatrení, v rámci ktorých má 
mesto vypracovanú projektovú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na realizáciu výstavby cyklotrasy 
Ferčekovce - Novoveská Huta v celkovej sume 739 584,22 eura, prestavby cyklochodníka pri bývalých kasárňach 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22488641/v-spisskej-novej-vsi-bude-jeden-den-mhd-zadarmo.html


- 1. etapa v celkovej sume 347 397,83 eura, a cyklistickú radiálu: Duklianska ulica, železničná a autobusová 
stanica, sídlisko Západ I v celkovej sume 214 214,09 eura. 

O kampani 
Európsky týždeň mobility je celoeurópska kampaň organizovaná Európskou komisiou od roku 2002. 
Jej cieľom je povzbudiť nielen samosprávy členských štátov Európskej únie k podpore opatrení udržateľnej 

mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu osobných áut. 
Motto aktuálnej kampane Čistejšia doprava pre všetkých odráža ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálnej Európy 

do roku 2050. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. ŠK Odeva Lipany - MFK Ružomberok (Slovnaft Cup) 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460673/online-sk-odeva-lipany-mfk-ruzomberok-slovnaft-cup 

 
 

Ružomberok cestuje v 2. kole Slovnaft Cupu na pôdu treťoligových Lipian. Sledujte ONLINE prenos zo 
stretnutia na ŠPORT.sk! 

Mestsky StadionLipany 
Online prenos 
15.09.2020|16:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|2. kolo 
ŠK Odeva Lipany 
MFK Ružomberok 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
86’ Almási, 73’ Gerec, 45+1’ Jacko, 25’ Kmeť 
Online prenos 
Ružomberok zaslúžene postúpil do 3. kola Slovnaft Cupu po tom, čo zdolal Lipany 4:0. Do polčasu hostia 

viedli o dva zásahy, rovnaký počet pridali aj v záverečnej dvadsaťminútovke. Lipany bohužiaľ boli vyrovnaným 
súperom len počas úvodnej štvrťhodiny. 

90+2 
Koniec zápasu. 
90+1 
Nadstavuje sa spomínaná jedna minúta. 
90 
Piaty gól neprichádza, hostí to ale mrzieť ani nemusí. 
89 
Hostia ešte získali rohový kop. 
88 
Nadstavovať sa bude maximálne obligátna minútka, hoci sa nehralo o čosi viac. O všetkom je však 

posledných 15 minút rozhodnuté, Pavol Greško tak nemá dôvod tento duel naťahovať. 
86 
Ružomberok dal gól! 
Tak sa aj deje, toto bola už iba kozmetická úprava výsledku. Do streleckej listiny sa zapísal i striedajúci 

LADISLAV ALMÁSI. 
85 
Ružomberok nepúšťa Lipany k lopte, favorit by ešte rád skrášlil svoj triumf ďalším gólom. 
84 
Hosťujúci hráči založili nebezpečný útok, ktorý bol zakončený šikovnou strelou. Tá smerovala do priestoru 

bránky. Gólman si na svoje konto pripíše dôležitý zákrok. 
84 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Martin Boďa, prichádza Alex Holub. 
82 
Nedovolené bránenie prieniku pozdĺž postrannej čiary znamená nedovolený zákrok a loptu pre hostí. 
80 
Žltú kartu dostáva Juraj Hovančík (ŠK Odeva Lipany). 
79 
Po udeľovaní trestov sa nehralo vyše minútu, teraz však už môžeme pokračovať. Odeva vhadzuje na úrovni 

pokutového územia súpera. 
79 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Radoslav Kamenec, prichádza Ján Blaško. 
77 

https://sport.aktuality.sk/c/460673/online-sk-odeva-lipany-mfk-ruzomberok-slovnaft-cup


Žltú kartu dostáva Radoslav Kamenec (ŠK Odeva Lipany).Žltú kartu dostáva Ladislav Almási (MFK 
Ružomberok). 

77 
Žltú kartu dostáva Radoslav Kamenec (ŠK Odeva Lipany).Žltú kartu dostáva Ladislav Almási (MFK 

Ružomberok). 
76 
Lipany po rohovom kope donútili Krajčírika riešiť vzniknutú situáciu, k zníženiu však neprišlo. 
75 
Štvrťhodina do konca, teraz ide najmä o to, aby sa nikto nezranil. 
74 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Roman Kovalčík, prichádza Aleš Štroncer.Striedanie v 

tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Slobodan Andrić, prichádza Lukáš Didik.Striedanie v tíme MFK 
Ružomberok: z ihriska odchádza Štefan Gerec, prichádza Ladislav Almási.Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z 
ihriska odchádza Peter Ďungel, prichádza Matej Madleňák. 

74 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Roman Kovalčík, prichádza Aleš Štroncer.Striedanie v 

tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Slobodan Andrić, prichádza Lukáš Didik.Striedanie v tíme MFK 
Ružomberok: z ihriska odchádza Štefan Gerec, prichádza Ladislav Almási.Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z 
ihriska odchádza Peter Ďungel, prichádza Matej Madleňák. 

74 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Roman Kovalčík, prichádza Aleš Štroncer.Striedanie v 

tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Slobodan Andrić, prichádza Lukáš Didik.Striedanie v tíme MFK 
Ružomberok: z ihriska odchádza Štefan Gerec, prichádza Ladislav Almási.Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z 
ihriska odchádza Peter Ďungel, prichádza Matej Madleňák. 

74 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Roman Kovalčík, prichádza Aleš Štroncer.Striedanie v 

tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Slobodan Andrić, prichádza Lukáš Didik.Striedanie v tíme MFK 
Ružomberok: z ihriska odchádza Štefan Gerec, prichádza Ladislav Almási.Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z 
ihriska odchádza Peter Ďungel, prichádza Matej Madleňák. 

73 
Ružomberok dal gól! 
Na prelome minút prichádza tretí zásah do rakvy Lipian a tu už nemôže byť pochýb o tom, že Ružomberok je 

v 3. kole Slovnaft Cupu. Úspešným strelcom je ŠTEFAN GEREC. 
71 
Pokus hostí o založenie akcie stredom ihriska, to im ale nevyšlo podľa predstáv a o loptu prichádzajú. 
69 
Krajčírik vzápätí zasahovať nemusí, dopredu ide Ružomberok. 
68 
Vôbec nie zlý pokus domáceho hráča, koncovka narobila gólmanovi hostí výrazné problémy. 
68 
Žltú kartu dostáva Marcel Vysočan (ŠK Odeva Lipany). 
64 
Hostia sa môžu chytať za hlavu, rohy sa takto nemôžu zahrávať. Do útoku už mieria domáci. 
63 
V krátkom časovom slede vidíme aj rohový kop MFK. 
62 
Ani táto štandardka sa gólom neskončí. Hostia prečkali tento center do šestnástky. 
61 
Štandardná situácia spoza rohovej zástavky. Domáci zahrávajú roh. 
60 
Výlet ofenzívneho záložníka hostí sa končí neúspešným osobným súbojom. Vhadzovať budú domáci. 
58 
Obaja brankári si v krátkom časovom slede pripísali po jednom zákroku, pre Krajčírika to bol vôbec prvý zásah 

pri strele súpera v dnešnom dueli. 
58 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Adam Brenkus, prichádza Dalibor Takáč.Striedanie v 

tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Dávid Filinský, prichádza Marek Zsigmund. 
58 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Adam Brenkus, prichádza Dalibor Takáč.Striedanie v 

tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Dávid Filinský, prichádza Marek Zsigmund. 
56 
Tlak Liptákov sa končí ziskom rohu. 
54 
Neuspela ani Odeva a treťoligista musí cúvať dozadu. 
52 
Futbalista hostí sa z pravého krídla nedokázal presadiť. Nasleduje kop od brány. 
51 



Po faule v strede ihriska sa stále nehrá. Ružomberok si musí dávať pozor na prípadnú červenú kartu, ktorá by 
mohla veľa zmeniť. 

50 
Žltú kartu dostáva Dávid Filinský (MFK Ružomberok). 
48 
Operácia po ľavom krídle sa skončila načasovaným zákrokom domáceho obrancu. Je po šanci. 
46 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Lukáš Micherda, prichádza Marcel Vysočan. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Gólom na 2:0 si Ružomberok prakticky poistil postup do 3. kola Slovnaft Cupu. Lipany však majú ešte druhý 

polčas na to, aby s tým niečo urobili. 
45+3 
Prvý polčas sa skončil. 
45+3 
Jeden z hráčov Lipian má zdravotné problémy, čiže sa bude hrať ešte o pár sekúnd navyše. 
45+1 
Ružomberok dal gól! 
Týmto momentom je pravdepodobne rozhodnuté! Dvojgólové vedenie pre favorita, Ružomberok jednou nohou 

v treťom kole. Nešťastný moment pre MÁRIA JACKA, ktorý si strelil vlastný gól… 
45+1 
Nadstavujú sa dve minúty. 
45 
Rohový kop pre Ružomberok. 
44 
Hostia sa po sérií krátkych prihrávok dostali až k bránke súpera, odkiaľ strieľali len mimo bránky. Nasledovať 

bude odkop. 
43 
Futbalista Lipian to s aktivitou prehnal. Rozhodca odpískal útočný faul. 
42 
Zisk lopty v strede poľa, domáci futbalisti sa z obrannej fázy prehupli do útočnej. 
40 
Ružomberčania reagujú dobrou prihrávkou až do šestnástky, Pavol Greško ale avizuje útočný faul. 
38 
Lepšie uplynulé minúty z pohľadu Odevy znamenajú aj vyrovnané držanie lopty. 
37 
Prihrávky to neboli zlé, avšak finálna fáza znovu nebola dostatočná na prekonanie obranného valu 

Ružoberka. Ten sa teraz posúva smerom dopredu. 
36 
Treťoligista sa ale veľmi rýchlo oklepal a získal loptu späť na svoje kopačky. 
35 
Hlavný rozhodca teraz rezolútne posúdil situáciu a nariaďuje voľný kop. Proti pravidlám hral jeden z domácich 

futbalistov. 
33 
Avšak kombinácia Liptákov úspech nepriniesla, kapitán Lipian Peter Bartoš bude rozohrávať od vlastnej 

svätyne. 
32 
Po výbornej obrannej práci prechádzajú do útoku hostia. 
30 
Polhodina duelu za nami. Ružomberok po pomalšom štarte do zápasu strelil pred piatimi minútami gól a je 

psychicky na koni. Kalša štyrikrát vystrelila, štyrikrát lopta letela mimo bránu. 
29 
Domáci futbalista sa z ľavého krídla nedokázal presadiť. Nasleduje kop od brány. 
28 
Striedanie v tíme ŠK Odeva Lipany: z ihriska odchádza Marek Mišenko, prichádza Juraj Hovančík. 
27 
Vyzeralo to nádejne s touto kombináciou domácich, všetko to ale stroskotalo na nepresnosti. 
25 
Ružomberok dal gól! 
Liptáci sa chvíľu zahrievali, ale za posledných desať minút na ihrisku dominovali. Výsledkom toho je otvárací 

gól MATÚŠA KMEŤA. 
23 
Žltú kartu dostáva Roman Kovalčík (ŠK Odeva Lipany). 
21 
Faul hráča hostí v okolí deliacej čiary. Voľný kop bude zahrávať jeden z domácich futbalistov. 
19 



Veľmi rýchlo sa hra presťahovala späť pred Krajčírika po faule na pravom krídle. Nákop do šestnástky presný 
nebol, nasleduje iba odkop od brány. 

18 
Výsledkom toho je prvý zákrok dňa, kedy svoje schopnosti preukázal Bartoš v bráne Lipian. 
17 
Hosťujúci hráč získal loptu v stredovom kruhu a ihneď zakladá akciu cez os ihriska. 
15 
Je z toho štvrtá strela mimo brány od Odevy. No, tak Ružomberok v prvej štvrťhodine výrazne v defenzíve. 
14 
Štandardná situácia spoza rohovej zástavky. Lipany zahrávajú roh. 
12 
Ani toto zakončenie domáceho celku neohrozilo svätyňu hostí. 
10 
Nepodarená akcia zľava, hráč hostí si takto svoj atak určite nepredstavoval. Bude sa kopať od domácej 

svätyne. 
9 
Domáci hráč sa individuálnym spôsobom dostal až do šestnástky súpera, kde však v kľúčovom momente o 

loptu prišiel. 
7 
Odeva pokračuje v streleckej aktivite, avšak ani druhá koncovka Krajčírika nepotrápila. 
6 
Prvý z vážnejších atakov Ružomberka, postranný arbiter odmával ofsajd. 
5 
Ďalšie zakončenie zatiaľ neprichádza, domáci ale ukázali sympatické počínanie na úvod duelu. 
4 
Lipany začali aktívne, po nepresnej strele prichádza rohový kop. 
2 
Strelecký pokus spoza šestnástky mieri vedľa. Vykopávať sa bude od bránky hostí. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
ŠK Odeva Lipany: Bartoš (C) – Kamenec, Popovec, Jacko, Dlugoš, Mišenko, Andrić, Kraľovič, Pyda, 

Micherda, Kovalčík 
Náhradníci: Šupka – Vysočan, Štroncer, Didik, Hovančík, Blaško 
MFK Ružomberok: Krajčírik – Maslo (C), Kmeť, Mrva, Gerec, Boďa, Čurma, Múdry, Filinský, Brenkus, Ďungel 
Náhradníci: Macík – Takáč, Kochan, Madleňák, Zsigmund, Holub, Almási 
Rozhodca: Pavol Greško – Anton Perát, Simeon Vass. 
Lipany sú už zvyknuté na duely s tímami z Fortuna ligy v skorých fázach Slovnaft Cupu. Minulé roky to bola 

okrem iného Žilina, teraz to bude po postupe cez Dvorníky – Včeláre Ružomberok. Odeve sa darí aj v III. lige 
Východ, kde jej patrí priebežná druhá pozícia. 

Pre hostí z Liptova bude štart v pohári ideálnou možnosťou na vôbec prvú výhru v sezóne. Ružomberčania vo 
Fortuna lige získali doteraz len štyri body za štyri remízy, dvakrát k tomu prehrali, čo rezultuje v desiate miesto. Aj 
preto sa MFK môže odraziť k lepším zajtrajškom práve na pôde Lipian. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom textovom online prenose z odloženého zápasu 2. kola Slovnaft Cupu medzi 
ŠK Odeva Lipany a MFK Ružomberok. 

Stretnutie sa začne o 16:00. 
Rohové kopy 7 4 
Vzájomné zápasy 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 4 15.9.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 1 19.10.2010 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Posledné zápasy ŠK Odeva Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 4 15.9.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6 : 0 12.9.2020 
MFK Sobrance Sobrance 
MFK Slovan Giraltovce Giraltovce 
1 : 4 5.9.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 1 29.8.2020 
FK Družstevník Plavnica Plavnica 



MFK Snina Snina 
2 : 2 23.8.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 15.8.2020 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

0 : 2 8.8.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
3 : 0 5.8.2020 
Slávia TU Košice Slávia Košice 
FK Humenné Humenné 
1 : 1 1.8.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
TJ Dvorníky - Včeláre TJ Dvorníky - Včeláre 
1 : 4 26.7.2020 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
OŠFK Šarišské Michaľany Michaľany 
0 : 2 17.11.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MFK Slovan Giraltovce Giraltovce 
0 : 5 9.11.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
3 : 0 2.11.2019 
FK Humenné Humenné 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 26.10.2019 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
3 : 3 20.10.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6 : 0 12.10.2019 
FK Poprad B Poprad B 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
6 : 3 5.10.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Pokrok SEZ Krompachy Krompachy 
0 : 5 29.9.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 21.9.2019 
1.FK Svidník Svidník 
ŠK Bardejovská Nová Ves Bardejovská N. Ves 
1 : 3 15.9.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
6 : 0 7.9.2019 
FK Veľké Révištia V. Révištia 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
4 : 0 24.8.2019 
FK Družstevník Plavnica Plavnica 
MFK Snina Snina 
0 : 2 18.8.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 1 13.8.2019 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 10.8.2019 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 2 3.8.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 



2 : 0 31.7.2019 
OŠFK Šarišské Michaľany Michaľany 
FK Humenné Humenné 
3 : 1 27.7.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MŠK Slavoj Spišská Belá Spišská Belá 
0 : 2 21.7.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 25.5.2019 
FK Inter Bratislava Inter 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
3 : 0 18.5.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 3 11.5.2019 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
2 : 1 4.5.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 5 27.4.2019 
KFC Komárno Komárno 
FC Petržalka Petržalka 
4 : 1 24.4.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 2 20.4.2019 
MŠK Žilina B Žilina B 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 1 13.4.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 1 6.4.2019 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 2 30.3.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 1 23.3.2019 
FK Poprad Poprad 
Slavoj Trebišov Trebišov 
1 : 0 17.3.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 0 9.3.2019 
MFK Skalica Skalica 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 22.1.2019 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 1 9.11.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 0 3.11.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FK Inter Bratislava Inter 
4 : 1 27.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 2 23.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 0 20.10.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
2 : 2 14.10.2018 



ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 10.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Ružomberok 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 4 15.9.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 12.9.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 30.8.2020 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
Servette Ženeva Servette Ženeva 
3 : 0 27.8.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 22.8.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 15.8.2020 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 11.8.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 2 8.8.2020 
AS Trenčín Trenčín 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 17.7.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 14.7.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 11.7.2020 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 8.7.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 4.7.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 28.6.2020 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 24.6.2020 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 21.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 13.6.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 7.3.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 4.3.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 



1 : 1 1.3.2020 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 22.2.2020 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 2 15.2.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Austria Viedeň Viedeň 
4 : 1 8.2.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Altach Altach 
3 : 1 30.1.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 
0 : 4 22.1.2020 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 18.1.2020 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 7.12.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 29.11.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 2 23.11.2019 
FK Senica Senica 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 9.11.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 2 2.11.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Senica Senica 
1 : 2 30.10.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 2 26.10.2019 
AS Trenčín Trenčín 
FC Nitra Nitra 
1 : 2 19.10.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 6.10.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 28.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
2 : 6 25.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 21.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.9.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Fomat Martin Martin 
0 : 2 10.9.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 2 31.8.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 24.8.2019 



FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
2 : 2 17.8.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
OŠK Švošov Švošov 
0 : 6 14.8.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 3 10.8.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 3.8.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 27.7.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 21.7.2019 
FC Nitra Nitra 
PFK Levski Sofija Levski 
2 : 0 18.7.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Zobraziť viac 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

17. ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad (Superpohár) 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460652/online-hk-spisska-nova-ves-hk-poprad-superpohar 

 
 

Spišská Nová Ves hostí v rámci premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu Poprad. Sledujte ONLINE 

prenos zo stretnutia na ŠPORT.sk! 
Online prenos 
15.09.2020|18:00|Kaufland Tipsport Cup|Skupina C 
HK Spišská Nová Ves 

0 : 0(-:-, -:-, -:-)1. tretina 
HK Poprad 
Obnoviť 
Live komentárZostavy 
Góly 
Online prenos 
01:04 
Oba tímy striedajú počas hry, Podtatranci sa následne dostávajú do útočného pásma. 
00:38 
Prvý útok hosťom nevyšiel, vzápätí akciu domácich Spišiakov zastavil mladý Mešár. 
00:01 
Prvé buly v prospech Popradčana Mešára. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Oba tímy máme na ľadovej ploche, o malú chvíľu sa začne samotný zápas. 
Úvodné zostavy: 
HK Spišská Nová Ves: Surák (Šimo) – Semaňák, Hančák, Chovan, Romaňák, Petrek, Korenko, Alvo, 

Tomala – Jakúbek, Vartovník, Novák L. – Giľák, Tyczynski, Koky – Piačka, Tábi, Olejník – Novák I., Matej, Saluga 
HK Poprad: Rychlík (Vošvrda) – Hudec, Drgoň, Müller, Dalhuisen, Brejčák D., Kramár, Božoň, Hodorovič – 

Dzivjak, Mešár, Šotek – Lušňák, Preisinger, Handlovský – Paločko Matúš, Bjalončík, Paločko Matej – Valigura, 
Jevoš, Svitana R. 

Rozhodca: Orolin, Snášel – Šoltés, Stanzel. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
Zostava 

https://sport.aktuality.sk/c/460652/online-hk-spisska-nova-ves-hk-poprad-superpohar


Surák (Šimo) – Semaňák, Hančák, Chovan, Romaňák, Petrek, Korenko, Alvo, Tomala – Jakúbek, Vartovník, 
Novák L. – Giľák, Tyczynski, Koky – Piačka, Tábi, Olejník – Novák I., Matej, Saluga 

Rychlík (Vošvrda) – Hudec, Drgoň, Müller, Dalhuisen, Brejčák D., Kramár, Božoň, Hodorovič – Dzivjak, 
Mešár, Šotek – Lušňák, Preisinger, Handlovský – Paločko Matúš, Bjalončík, Paločko Matej – Valigura, Jevoš, 
Svitana R. 

Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

18. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (15. september): Peter Sagan v 16. etape na 

TdF aj kvalifikácia Ligy majstrov 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460629/sportove-udalosti-dna-15-september-peter-sagan-v-16-etape-na-tdf-aj-
kvalifikacia-od-ligy-majstrov 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
CYKLISTIKA - TOUR DE FRANCE 2020: 
13:20 16. etapa - La Tour du Pin-Villard de Lans (164.0 km, horská etapa) / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR: 
17:00 HC 07 Detva – HK 32 Liptovský Mikuláš 
17:00 HK Skalica – HK Nitra 
17:30 HK Dukla Michalovce – HC Košice 
18:00 HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 

18:00 HK Spartak Dubnica – HKM Zvolen 
18:00 HC Topoľčany – Dukla Trenčín 
TENIS - ATP RÍM: 
16.9.2020 | 11:00 | muži, štvorhry | 16-finále 
I. Dodig / F. Polasek 
M. Pavic / B. Soares 
Viac info o zápase 
Ďalšie 
Ďalšie 
Ďalšie 

[Späť na obsah] 

 
 

19. HK Spišská Nová Ves - HK Poprad (Superpohár) 
[15.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/460652/online-hk-spisska-nova-ves-hk-poprad-superpohar 

 
 

Spišská Nová Ves hostí v rámci premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu Poprad. Sledujte ONLINE 

prenos zo stretnutia na ŠPORT.sk! 
Online prenos 
15.09.2020|18:00|Kaufland Tipsport Cup|Skupina C 
HK Spišská Nová Ves 

1 : 6(0:3, 0:2, 1:1)koniec zápasu 
HK Poprad 
Obnoviť 
Live komentárZostavy 
Góly 
51’ Saluga (Tomala), 50’ Handlovský (Dalhuisen / Drgoň), 39’ Handlovský (Lušňák), 20’ Šotek (Mešár), 19’ 

Paločko Matúš (Bjalončík / Kramár), 14’ Lušňák (Handlovský), 12’ Bjalončík (Paločko Matej / Paločko Matúš) 
Online prenos 
To je odo mňa pre dnešný deň všetko, ďakujem za pozornosť a želám príjemný zvyšok sviatočného večera. 

Do čítania priatelia. 

https://sport.aktuality.sk/c/460629/sportove-udalosti-dna-15-september-peter-sagan-v-16-etape-na-tdf-aj-kvalifikacia-od-ligy-majstrov
https://sport.aktuality.sk/c/460629/sportove-udalosti-dna-15-september-peter-sagan-v-16-etape-na-tdf-aj-kvalifikacia-od-ligy-majstrov
https://sport.aktuality.sk/c/460652/online-hk-spisska-nova-ves-hk-poprad-superpohar


Poprad dnes teda víťazí v Spišskej Novej Vsi bez väčších problémov 6:1. Pre domácich to znamená, že sa s 

Kaufland Tipsport Cupom lúčia, naopak, hostia z Popradu víťazia vo svojej skupine a predstavia sa v play-off. 
Koniec zápasu. 
59:44 
Veľká šanca domáceho Giľaka, ten však v dobrej pozícii prestrelil bránku hostí! 
59:28 
Vylúčenie v tíme HK Poprad (Drgoň – 2 min., hrubosť). 
59:09 
Buly po ľavej ruke brankára hostí. 
59:01 
Začala sa posledná minúta riadneho hracieho času. 
58:11 
Do zakončenia sa prebíjal šikovný Poliak v domácom drese Tyczynski, no ku strele na Rychlíkovu bránku sa 

nedostal. 
58:01 
Začali sa posledné dve minúty riadneho hracieho času. 
57:03 
Pohrozili tentoraz aj hostia, René Svitana uspel v súboji so skúseným bekom Michalom Korenkom, ale Šima 

strelecky ohroziť nedokázal. 
56:33 
Perfektná prihrávka na Mateja Giľáka, ktorému však puk poskakoval pred hokejkou a tak zakončenie 

domáceho útočníka bolo nepresné. 
55:49 
Tempo hry nám už poriadne upadlo. 
55:01 
Začalo sa posledných 5 minút riadneho hracieho času, Spišská Nová Ves stále prehráva s Popradom 1:6. 

53:34 
Zápas sa nám viacmenej už len dohráva, Popradčania však stále korčuľujú v pomerne slušnom nasadení. 
52:55 
Peter Bjalončík prešiel obranou domáceho celku ako nôž maslom, našiel Matúša Paločka na pravej strane, no 

toho už domáca obrana dokázala pokryť. 
52:23 
Hostia stále pohodlne kontrolujú vývoj zápasu. 
51:25 
Spišská Nová Ves dala gól! 

Tak napokon to domácim Spišiakom vyšlo aspoň na kontaktný gól, pri pravej tyči bol dôrazný MARTIN 
SALUGA a prekonal Romana Rychlíka! Asistencia: Timotej Tomala. 

51:01 
Domáci sa dostali do útočného pásma a snažia sa o kontaktnú gól. 
50:03 
Poprad dal gól! 
Kamzíci využívajú ďalšiu presilovú hru, keď Dalhuisen pálil od modrej čiary, Šimo puk vyrazil len pred seba, 

LUKÁŠ HANDLOVSKÝ využil nedôraz domácej obrany a puk dorazil do odkrytej domácej bránky. Asistencie: 
Mike Dalhuisen, Adam Drgoň. 

49:26 
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Novák Ivan – 2 min., hákovanie). 

48:10 
Aktuálne sa hrá 49.minúta zápasu, po technických problémov s internetom sme späť v plnom prenose. 
45:01 
Máme za sebou 5 minút tretej tretiny, Poprad stále vedie 5:0. 
44:49 
Hostia v plnom počte. 
43:34 
Hostia so štyrmi hráči. 
42:49 
Vylúčenie v tíme HK Poprad (Svitana René – 2 min., držanie hokejky). 
41:34 
Vylúčenie v tíme HK Poprad (Dalhuisen – 2 min., hákovanie). 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
Po druhej tretine vedie Poprad v Spišskej Novej Vsi už 5:0. Tretia časť hry sa začne približne o 19:37. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:33 
Výborná akcia domáceho tímu, Saluga našiel Adama Mateja, ktorý však vo výbornej pozícii napálil puk len do 

Romana Rychlíka! 
39:01 



Poprad dal gól! 
Nádherná akcia hostí v presilovej hre. Patrik Lušňák napriahol od modrej čiary, no namiesto strely nabil 

ideálne k ľavej tyči LUKÁŠOVI HANDLOVSKÉMU, ktorý len nastavil hokejku a tečoval puk do bránky smutného 
Šima. Asistencia: Patrik Lušňák. 

38:33 
Po delovke Holanďana Dalhuisena od modrej čiary puk poskakoval pred bránkou Mateja Šima, no domáca 

obrana ho však upratala do bezpečia. 
38:10 
Popradčania kombinujú v útočnom pásme, Semaňák s Hančákom ale dobre zapracovali a dostávajú puk von 

z pásma. 
38:01 
Začali sa posledné dve minúty druhej tretiny. 
37:55 
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Olejník – 2 min., podrazenie). 

37:12 
Záver druhej tretiny sa neúprosne blíži, útok hostí znovu ťahajú bratia Paločkovci. 
36:33 
Obrovská chyba Preisingera v rozohrávke, k puku sa dostal Lukáš Novák, ale vo výbornej pozícii nechal 

vyniknúť Romana Rychlíka v bránke Popradu! 
36:17 
Rýchly útok domáceho tímu, po strele z ľavého kruhu opäť chytá Rychlík. 
36:03 
Popradčania kombinovali v útočnom pásme, Drgoňova prihrávka na os klziska bola nepresná. 
35:11 
Edmund Piačka našiel prihrávkou na pravú stranu Lukáša Tábiho, ktorý sa okamžite oprel do strely. Rychlík 

bol však dostatočne rýchly a stihol puk chytiť. 
35:01 
Do konca druhej tretiny ostáva necelých 5 minút, stav zápasu je 0:4. 
34:45 
Po strele Petra Bjalončíka zvoní brvno Šimovej bránky! 
34:22 
Z ľavej strany si na vrch kruhov nakorčuľoval Matúš Paločko, no Šimo ho dobre videl a následnú strelu skryl 

do svojej lapačky. 
33:59 
Hra sa prelieva zo strany na stranu, hrá sa pomerne dlho bez prerušenia. 
33:09 
Saluga nahodil puk od modrej čiary, následne ho Rychlík výborne rozohral. 
32:33 
Zápas má stále slušné tempo, ale je vidieť, že o osude zápasu je prakticky rozhodnuté. Obávam sa, že ani 

jeden – dva góly domácich by už nepomohli, i keď do konca je stále veľa času. 
31:58 
Nahodený puk hostí znamená zakázané uvoľnenie, hra sa sťahuje pred Romana Rychlíka v bránke Popradu. 
31:22 
Výborná obranná práca v podaní Matúša Paločka, ktorý získal puk a navyše následne i strelou preveril 

pozornosť Mateja Šima. 
31:02 
Domáci fanúšikovia neúnavne ženú svoj tím dopredu, napriek krajne nepriaznivému stavu. 
30:17 
Rýchly útok Popradu, Matej Šimo si pripisuje úspešný zákrok. Osobný trest sa skončil domácemu obrancovi 

Danielovi Hančákovi. 
30:01 
Máme za sebou polovicu zápasu, Spišská Nová Ves na domácom ľade prehráva s Popradom 0:4. 

29:03 
Rozohrávka domácich obrancov je v dnešnom zápase skutočne dielom Alfreda Hitchcocka, je to poriadny 

horor. 
28:34 
Spišiaci striedajú, rovnako tak činia i hostia spod Tatier. 
28:02 
Koky tvrdo bojoval za bránkou Popradu o puk, našiel naľavo Tyczynskeho, ktorý si pýtal vylúčenie hráča hostí. 

Bolo to však až príliš okaté. 
27:39 
Hostia v retrodresoch s prehľadom kontrolujú vývoj zápasu. Domáci sa síce snažia, ale zápas im do týchto 

chvíľ vôbec nevychádza. 
27:05 
Domáci v plnom počte. 
26:33 
Rýchly útok domácich, Olejník ale neprihrával presne Matúšovi Chovanovi. 



26:05 
Poprad znovu v kombinácii pred brankárom Šimom. 
25:32 
Popradčania sa síce dokázali usadiť v útočnom pásme, no nie nadlho. Domáca obrana dobre zapracovala a 

puk smeruje cez všetky čiary. 
25:05 
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Petrek – 2 min., hákovanie). 

25:01 
Máme za sebou 5 minút druhej tretiny, Spišská Nová Ves na domácom ľade prehráva s Popradom 0:4. 

24:25 
Po dlhšom čase musel zasahovať gólman Rychlík, ktorý v úvode druhej časti hry nemal prakticky žiadnu 

prácu. 
23:44 
V popradskom drese dnes korčuľuje aj obranca Marek Hudec, ktorý je pod Tatrami na skúške. Uvidíme, či sa 

skúsený obranca presadí v nabitom kádri. 
22:59 
Tréner Popradu Peter Mikula musí byť s výkonom jeho hráčov do týchto minút spokojný, mladíci v tíme hostí 

hrajú dnes naozaj dobre. 
22:23 
Popradčania sa už v týchto momentoch bavia hokejom, domácim sa nedarí dostať z útočného pásma. 
21:55 
Hostia zovreli Spišskú Novú Ves v obrannom pásme, puk však zasiahol nepríjemne hlavného rozhodcu a hra 

je tak prerušená. 
21:15 
Podtatranci stiahli puk za svoju bránku a striedajú, následne sa na bránku Spišiakov valí ďalšia útočná lavína. 
20:34 
Striedanie v tíme HK Spišská Nová Ves: z ihriska odchádza Surák, prichádza Šimo. 

20:34 
Poprad dal gól! 
Mešár pálil z ľavej strany, puk sa od domáceho obrancu odrazil pred ALEXA ŠOTEKA, ktorý ho dorazil do 

bránky domáceho tímu. Asistencia: Filip Mešár. 
20:01 
Úvodné buly druhej tretiny v prospech domáceho tímu. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
Po prvej tretine prehráva Spišská Nová Ves na domácom ľade s Popradom 0:3. Druhá tretina sa začne 

približne o 18:51. 
20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:57 
Poprad dal gól! 
Hostia využívajú presilovú hru, po strele od modrej čiary sa puk odrazil priamo pred MATÚŠA PALOČKA, 

ktorý aj s prispením Suráka dostáva puk do siete. Asistencie: Peter Bjalončík, Dominik Kramár. 
19:07 
Nahodený puk od modrej čiary končí v moci Filipa Suráka. 
19:01 
Začala sa posledná minúta prvej tretiny. 
18:34 
Obrovská chyba Rychlíka pri rozohrávke, Lukáš Tábi sa však k puku nestihol dostať! 
18:16 
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Hančák – 2 min., sekanie + 10 min. osobný trest, nešportové 

správanie). 
18:01 
Začali sa posledné dve minúty prvej tretiny. 
17:20 
Popradčania kombinujú v útočnom pásme, Hančák je veľmi frustrovaný a zdá sa, že znovu pôjde na trestnú 

lavicu. 
16:44 
Na ľade ostáva ležať Edmund Piačka. Napokon mieri po svojich na striedačku, ale zdá sa, že je poriadne 

otrasený. 
16:26 
Domáci v plnom počte. 
15:34 
Hostia sa snažia, počas tejto presilovej hry však Surák nemusel vážnejšie zasahovať. 
15:01 
Do konca prvej tretiny ostáva menej ako 5 minút, Poprad vedie v Spišskej Novej Vsi 2:0. 

14:26 



Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Hančák – 2 min., krosček). 

14:26 
Poprad dal gól! 
Po delovke Dalhuisena od modrej čiary sa puk odrazil pred bránku Spišskej Novej Vsi. Lukáš Handlovský ho 

posunul naľavo PATRIKOVI LUŠŇÁKOVI a ten zvýšil vedenie hostí na rozdiel dvoch gólov! Asistencie: Lukáš 
Handlovský. 

14:10 
Popradčania kombinujú v útočnom pásme. 
13:58 
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Novák Ivan – 2 min., hákovanie). 

13:11 
Hosťom v týchto chvíľach hokej chutí, domáci sa po inkasovanom góle navyše nedokážu dostať do tempa. 
12:25 
Poprad dal gól! 
Výborná akcia bratov Paločkovcov, po ktorej ostal Filip Surák dezorientovaný a nevedel, kde má puk. Vedel to 

však PETER BJALONČÍK, ktorý ho dorazil do siete nešťastného domáceho gólmana. Asistencie: Matej Paločko, 
Matúš Paločko. 

12:09 
Výborná strela Daniela Hančáka od modrej čiary. Rychlík však puk videl a bez problémov ho skryl vo svojej 

výstroji. 
11:59 
Spišiaci sa nadýchli k mohutnému náporu. 
11:25 
Krásna akcia domácich v podaní Tábiho s Olejníkom. Zakončenie druhého menovaného ale zlikvidoval 

hosťujúci brankár Rychlík. 
10:55 
Len 16-ročný útočník Popradu Filip Mešár dnes vyhráva ďalšie buly, zdá sa, že táto herná činnosť centrovi 

hostí skutočne ide. 
10:42 
Rýchly útok Popradu, Adam Dzivjak bol však v postavení mimo hru.. 
10:01 
Máme za sebou polovicu prvej tretiny, Spišská Nová Ves hrá s Popradom nerozhodne 0:0. 

09:43 
Domácim sa v prvej časti hry nedarí v rozohrávke, Rychlík tak zatiaľ nemusel riešiť žiadnu vážnejšiu akciu. 
09:02 
Spišiaci sa dostali do útočného pásma, Piačka sa však ku strele nedostal. 
08:33 
Popradčania stiahli puk za svoju bránku a striedajú. 
08:17 
Domáci v plnom počte. 
07:22 
Hostia v plnom počte. 
06:33 
Oba tímy majú na ľade štyroch korčuliarov v poli, táto situácia opticky viac sedí hráčom Popradu. 
06:17 
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves (Chovan Matúš – 2 min., držanie). 

06:17 
Dve veľké šance hostí v krátkom slede za sebou! Najskôr sa Bjalončík dostal sám pred Suráka, ale ten mu 

dobrým zákrokom pokazil gólovú radosť! Následne ešte Bjalončík hľadal prihrávkou k ľavej tyči Lušňáka, no ten 
netrafil puk. 

06:01 
Spišiaci sa síce snažia, ale nedarí sa im dostať do útočného pásma. 
05:33 
Nebezpečná strela Tyczynskeho napokon minula bránku hostí. 
05:22 
Vylúčenie v tíme HK Poprad (Dzivjak – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou). 
05:22 
Daniel Hančák inkasoval zákrok do tváre, domáci budú hrať znovu presilovú hru. 
05:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút prvej tretiny, na Spiši sme gól zatiaľ nevideli. 
04:51 
Hostia v plnom počte. 
04:01 
Minúta domácej presilovky je minulosťou, domáci striedajú a okamžite sa hrnú do útoku. 
03:33 
Puk znovu smeruje až za bránku Filipa Suráka, domácim sa nedarí usadiť v útočnom pásme. 
03:17 



Zmätok pred bránkou Rychlíka, napokon však obrana Popradu poslala puk aspoň do stredného pásma. 
02:55 
Marek Hudec v drese Popradu vyhadzuje puk cez všetky čiary. 
02:51 
Vylúčenie v tíme HK Poprad (2 min. – príliš veľa hráčov na ľade). 
02:12 
Hostia sú znovu v útočnom pásme, kombinácia im ale nevyšla podľa predstáv. Následne však strelou predsa 

len preveril Suráka Matej Paločko. 
01:32 
Matej Giľák propagačnou strelou otestoval betóny Romana Rychlíka v bránke Popradu. 
01:04 
Oba tímy striedajú počas hry, Podtatranci sa následne dostávajú do útočného pásma. 
00:38 
Prvý útok hosťom nevyšiel, vzápätí akciu domácich Spišiakov zastavil mladý Mešár. 
00:01 
Prvé buly v prospech Popradčana Mešára. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Oba tímy máme na ľadovej ploche, o malú chvíľu sa začne samotný zápas. 
Úvodné zostavy: 
HK Spišská Nová Ves: Surák (Šimo) – Semaňák, Hančák, Chovan, Romaňák, Petrek, Korenko, Alvo, 

Tomala – Jakúbek, Vartovník, Novák L. – Giľák, Tyczynski, Koky – Piačka, Tábi, Olejník – Novák I., Matej, Saluga 
HK Poprad: Rychlík (Vošvrda) – Hudec, Drgoň, Müller, Dalhuisen, Brejčák D., Kramár, Božoň, Hodorovič – 

Dzivjak, Mešár, Šotek – Lušňák, Preisinger, Handlovský – Paločko Matúš, Bjalončík, Paločko Matej – Valigura, 
Jevoš, Svitana R. 

Rozhodca: Orolin, Snášel – Šoltés, Stanzel. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
Zostava 
Surák (Šimo) – Semaňák, Hančák, Chovan, Romaňák, Petrek, Korenko, Alvo, Tomala – Jakúbek, Vartovník, 

Novák L. – Giľák, Tyczynski, Koky – Piačka, Tábi, Olejník – Novák I., Matej, Saluga 
Rychlík (Vošvrda) – Hudec, Drgoň, Müller, Dalhuisen, Brejčák D., Kramár, Božoň, Hodorovič – Dzivjak, 

Mešár, Šotek – Lušňák, Preisinger, Handlovský – Paločko Matúš, Bjalončík, Paločko Matej – Valigura, Jevoš, 
Svitana R. 

Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 
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20. Konflikt dvoch rodín v osade 
[14.09.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: “Policajti museli počas víkendu zasahovať v spišskonovoveskej osade Podskala. 
Nezhody dvoch rodín vyústili do bitiek. Útočníci boli vyzbrojení netradičnými zbraňami. Okrem sekery a palíc mali 
aj valček na cesto a vodováhu.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Viacero policajných hliadok muselo riešiť bitky v osade 2 dni po sebe. Pustili sa do 
seba susedia. Jedným prekáža neprispôsobivosť druhých. Podľa miestnych nezhody v osade začali iba 
prednedávnom po tom, čo sa im tu nasťahovali noví susedia. Tí sú vraj problémoví a agresívni.” 

Kvetoslava, napadnutá: “Stále vyhrážajú sa nám. Či deti sú vonku, môžem, keď kričím, že sú papiere, odhodia 
papier, žeby zdvihli, stará pi a taká, začali nadávať. Včera sa stal taký incident, že napadli dcéru.” 

Matúš Gavlák: “Tá mala na tvári, aj rukách modriny. Deň nato sa situácia opakovala. Novousadlíkom prišla na 
pomoc aj posila z inej osady. Tí boli vyzbrojení tyčami, vodováhou, valčekom, sekerou aj roxorovou tyčou. Skorý 
príchod PMJ-čkárov zabránil vážnym zraneniam.” 

Kvetoslava: “Mali tam sekery, bejzbalové palice, tyčky. Tak my nie sme naučení biť sa. Dcéra bola 
doškriabaná, kopli jej medzi nohy a ten … dostal … sotil za ruku a rútil ma o zem.” 

Jaroslav Ličák, oddelenie komunikácie KR PZ KE: "V súvislosti s uvedenou udalosťou bola vykonaná 
obhliadka miesta činu. Na obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi bolo predvedených 

celkovo 5 osôb a poverený policajt začal trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania. Predvedené 
osoby po vykonaní potrebných úkonov boli prepustené. V danej veci naďalej prebiehajú procesné úkony." 

[Späť na obsah] 

 
 



21. Na ceste do Slovenského raja deti poukladali kamene. Spôsobili nehodu 
[14.09.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22488210/na-ceste-do-slovenskeho-raja-deti-poukladali-kamene-sposobili-
nehodu.html 

 
 

Hliadky nestíhajú, nespratníci kamene aj hádžu. 
Cesta do Slovenského raja pri Strelníkoch 
(8 fotografií) 
LETANOVCE. Nebezpečná zábavka detí zo Strelníkov, časti obce Letanovce v okrese Spišská Nová Ves, 

spôsobuje problémy vodičom, ktorý úsekom prechádzajú do Slovenského raja. 
Na frekventovanej ceste tretej triedy, kadiaľ jazdia domáci aj zahraniční turisti, deti hádžu kamene do 

prechádzajúcich áut. 
Nedávno väčšie kamene poukladali cez celú šírku cesty ako pevnú prekážku. Stalo sa to po zotmení. 
Vodič osobného auta, ktorý tadiaľ práve prechádzal, nezabrzdil a vrazil do prekážky z kameňa. Prípad rieši 

polícia. 
Hliadkovali pri ceste, nikoho nevideli 
Strelníky obývajú obyvatelia Letanoviec, ktorých tu obec presťahovala z neslávne známej osady Letanovský 

mlyn. 
Nachádzajú sa niekoľko kilometrov od samotných Letanoviec, podstatne bližšie ku Spišskému Štvrtku. 
O poriadok v tejto časti Letanoviec dozerajú príslušníci miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). 
„Bolo asi deväť hodín večer, už tma. Na ceste nikto nebol. My sme boli v osade a hliadkovali sme tam. Zrazu 

sa stala tá nehoda. Viem, že ten vodič mal defekt na aute, aj poškodený blatník. Je to prvá nehoda, ktorá sa stala 
tak, že niekto poukladal kamene na cestu. Keď sme z cesty odchádzali, nikto na nej nebol,“ priblížil člen MOPS 
Karol, ktorý mal spolu s dvoma ďalšími kolegami v ten večer službu. 

Vrazil do kameňov na ceste, havaroval 
Ako informoval košický policajný hovorca Jaroslav Ličák, nehodsa stala medzi obcami Spišský Štvrtok a 

Hrabušice krátko pred ôsmou hodinou večer. 
„Do prekážky na ceste tvorenej kameňmi narazilo vozidlo značky Citroen. Pri zrážke došlo k poškodeniu 

vozidla vo výške 1 000 eur. Spôsob, akým sa kamene dostali na cestu a bližšie okolnosti dopravnej nehody sú v 
štádiu objasňovania,“ uviedol hovorca. 

Podľa slov starostu Letanoviec Slavomíra Zahornadského (nez.) sú Strelníky obývané zhruba sedem rokov. 
Problém s hádzaním kameňov na cestu a do áut tu registrujú už asi tri roky. 
Posledná udalosť však bola zrejme povestnou kvapkou. Vodič mal šťastie, nehoda sa mohla skončiť oveľa 

vážnejšími následkami. 
Nemiestna zábavka 
„Bohužiaľ, u týchto detí je akási zábavka, hádzať do áut a ľudí kamene. Je to cesta do Slovenského raja a 

patrí k dosť frekventovaným. To, že na ceste boli položené za tmy nejaké pevné prekážky, tu ešte nebolo. Zdá 
sa, že vymýšľajú nové veci a idú ďalej,“ pobúrene reagoval Zahornadský. 

Na Strelníkoch má obec šiestich pracovníkov MOPS. Aj hliadkovanie pri ceste, ktorá vedie do Slovenského 
raja, patrí k ich povinnostiam. 

Starosta si v ostatnom čase všimol, že jedna zo smien MOPS je problematická. 
„Vždy sa problémy opakujú pri tej istej smene. Neviem, či nie sú aj nejaké osobné problémy medzi 

príslušníkmi MOPS a ostatnými ľudia zo Strelníkoch. Ako keby im robili napriek,“ zamyslel sa starosta. 
Chcú posily, možno projekt skončia 
Samotní členovia MOPS by privítali hlavne posily. 
„Sme šiesti, traja robia doobeda a traja poobede a pri toľkých deťoch to nedokážeme všetko stihnúť. Detí je tu 

asi štyristo. Keď sa vracajú zo školy, už je problém ustrážiť ich. Aj teraz sme na ceste a dávame pozor, aby tu 
niečo nevyviedli. Bolo by dobré, aby nás bolo viacej, že by sme si sily rozložili. Na Strelníkoch býva vyše tisíc 
ľudí,“ zdôraznil Karol. 

„Nedá sa na sto percent ustrážiť tie deti. Problém je aj s oberaním jabĺk. Hádžu kamene na stromy a tie potom 
spadnú aj na cestu, aj na autá. My ich hneď dohovárame, ale nedáme si s nimi rady. Z jednej časti cesty ich 
vyženieme, ale hneď sú zasa inde. A robia tam problémy,“ zdôraznil jeho kolega Ivan Kroščen. 

Aj on by rád mal nejaké posily. Majú vraj toho veľa, na čo dozerajú a tak nestíhajú. 
„Musíme dávať pozor aj na nové ihrisko, ktoré nám postavili. Aj na kontajnery, aby pri nich nerobili 

neporiadok, aj na cestu, aby nerobili zle. Je toho ozaj veľa,“ doplnil. So svojimi dvoma kolegami sa strieda pri 
rôznych činnostiach. 

Starosta je však po viacerých skúsenostiach s prácou MOPS skeptický. 
„Určite nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. Možno je problém udržať si poriadok, ak sú na jednej 

smene traja ľudia, no keď chlapi nastupovali, sľúbili, že sa na tú cestu zamerajú. Bohužiaľ, nedeje sa to tak, ako 
by malo. Otázne je, či tam v čase nehody bola či nebola hliadka. Mám pocit, že sú benevolentnejší a mali by byť 
zodpovednejší,“ zdôraznil starosta. 

Nespokojnosť s MOPS 
Potvrdil, že aj spišskonovoveská štátna polícia podala podmet na činnosť MOPS. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22488210/na-ceste-do-slovenskeho-raja-deti-poukladali-kamene-sposobili-nehodu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22488210/na-ceste-do-slovenskeho-raja-deti-poukladali-kamene-sposobili-nehodu.html


„Koncom augusta potrebovala hliadka štátnej polície súčinnosť pri riešení jedného prípadu. Službu MOPS 
však nikde nenašli, hoci ich dlhšie hľadali. Na základe toho podnetu vyvodím príslušné disciplinárne konanie voči 
príslušníkom MOPS, ktorí boli v danom čase v hliadke. Mali by byť predovšetkým nápomocní štátnym policajtom,“ 
doplnil Zahornadský. 

Ako dodal, v marci 2021 sa v obci končí projekt MOPS. 
Navyšovať počty členov poriadkovej hliadky neuvažujú. 
Starosta zdôraznil, že nevýhodou lokality Strelníky je vzdialenosť od samotnej obce. 
Tým je kontrolovateľnosť práce MOPS po 19. hodine problémová. Slúžia každý deň do 23. hodiny. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Dočkali sa aj florbalisti. Nová sezóna odštartovala 
[14.09.2020; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

 
https://myorava.sme.sk/c/22487800/dockali-sa-aj-florbalisti-nova-sezona-odstartovala.html 

 
 

Šesťbodový vstup zaznamenali hráči Nižnej. 
Extraliga muži 
Nižná – Spišská Nová Ves 19:4 (7:2,4:2,8:0) 

Góly: Medžo (Latka), J. Košarišťan (Kozáčik), Latka (Medžo), Laštík (Medžo), J. Košarišťan (Belko), Medžo 
(P. Čuporák), Zemančík (T. Čuporák), Medžo (Laštík), Nákačka (Zemančík), J. Košarišťan (Záhora), Latka, Šroba 
(Nákačka), P. Čuporák (Medžo), Medžo (P. Čuporák), Nákačka (T. Čuporák), Laštík (Medžo), Záhora (J. 
Košarišťan), Medžo (Latka), Belko (Záhora) 

Tréner Patrik Bachan: Do zápasu sme vstúpili rozpačito. Postupne sa chlapci rozstrieľali a dostali do pohody. 
V prostrednej časti prišiel mierny útlm, ale v tretej tretine to bolo zas lepšie. Myslím, že to bol pre nás celkom 
dobrý zápas. Vyšlo nám všetko. Hostia bojovali, ale v poslednom dejstve odišli kondične. Naopak, my sme po 
kvalitnej letnej príprave vládali. Stretnutie môžem hodnotiť len pozitívne. 

AS Trenčín – Nižná 2:3 (0:2,1:0,1:1) 
Góly: T. Čuporák, Hujo (Nákačka), Latka (Laštík) 
Tréner Patrik Bachan: Z oboch strán to bol veľmi defenzívny výkon korunovaný vynikajúcimi brankármi 

Dominikom Turekom a Matúšom Staroňom. Ofenzívny potenciál mala Nižná na lepší výsledok. V zakončení sa 
trápila. Nevyužila ani jednu presilovku a dokonca ani nájazd. Vieme, na čom máme ešte pracovať. Za šesťbodový 
víkend sme veľmi radi. 

Extraliga ženy 
Tvrdošín – Nitra 8:4 (2:0,5:1,1:3) 
Góly: F. Kovaliková (Buková), Dúbravská (M. Dulková), Spišiaková, Spišiaková (M. Dulková), Spišiaková 

(Dúbravská), Spišiaková (Rennerová), Dúbravská (Spišiaková), Dúbravská (F. Kovaliková) 
Tréner Milan Burdeľ: Od úvodu sme diktovali hru. Súper bol húževnatý a vypracoval si niekoľko šancí. V 

závere zápasu sme po vlastných chybách hru zdramatizovali. Súper to využil a tým, že hral do konca, dokázal 
tretiu tretinu vyhrať. 

Tvrdošín – Hurikán Bratislava 5:6 (2:1,3:2,0:3) 
Góly: Kováčová (Krivulčíková), Spišiaková (Ďuríková), Simanová (Spišiaková), Kováčová (Zavodančíková), 

Dúbravská (Spišiaková) 
Tréner Milan Burdeľ: Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Súper bol kondične dobre pripravený, čo sa odzrkadlilo aj 

v samotnom závere stretnutia. S našou predvedenou hrou som spokojný, hoc nám záver nevyšiel z dôvodu 
oklieštenej zostavy a nedostatku síl. Dievčatá musím za dnešný výkon určite pochváliť. 

Tvrdošín - Hurikán Bratislava 
(39 fotografií) 
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23. Viaceré stredné školy KSK z eurofondov modernizujú odborné učebne 
[14.09.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/viacere-stredne-skoly-ksk-z-eurofondov-modernizuju-odborne-ucebne/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
TASR / JH 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 

https://myorava.sme.sk/c/22487800/dockali-sa-aj-florbalisti-nova-sezona-odstartovala.html
https://kosicednes.sk/udalosti/viacere-stredne-skoly-ksk-z-eurofondov-modernizuju-odborne-ucebne/


Zdieľať: 
Na 16 stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) sa majú zlepšiť podmienky pre odborné 

vzdelávanie. Za finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zriaďujú či 
modernizujú učebne a dielne, prípadne dokupujú chýbajúcu techniku. Spolu ide o niekoľkomiliónovú investíciu. 

Informovala o tm hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že jednotlivé projekty sa nachádzajú v rôznych 
fázach. 

Jednu z najrozsiahlejších realizácií ukončila Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická na Hviezdoslavovej 
ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorá získala novú techniku takmer za 660-tisíc eur. V tom istom meste takmer za 

540-tisíc eur modernizuje praktické vyučovanie aj Stredná odborná škola (SOŠ) drevárska na Filinského ulici. Do 
konca roka plánuje ukončiť projekt, v rámci ktorého vybavuje päť odborných učební. Skvalitniť odborné 
vzdelávanie má napríklad aj modernizácia SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci, a to približne za sumu 
606-tisíc eur. Viacero učební tiež obnovili na SOŠ technickej v Rožňave. V blízkej dobe ich vybavia i novým CNC 
strojom či frézkami. 

Aj v Michalovciach 
Na SOŠ obchodu a služieb na Školskej ulici v Michalovciach zriadili novú virtuálnu 3D učebňu informatiky. 

Študenti gastronomických odborov či cestovného ruchu sa tak môžu učiť v simulovanom prostredí hotela alebo 
svetových turistických destinácií. 

„Nemôžeme sa na mladých hnevať, že stále majú mobil v ruke. Skôr by sme chceli kráčať s dobou, využiť 
moderné technológie v ich prospech a naučiť žiakov niečo nové inovatívnou a zábavnejšou formou,“ povedal 
riaditeľ školy Miroslav Sivý s tým, že virtuálne prostredie má kreatívnych žiakov podnietiť k tvorbe vlastných 
produktov pre regionálny cestovný ruch. 

Na škole má pribudnúť aj nové zariadenie pre výučbu gastronomických odborov. V Michalovciach plánujú 
preinvestovať tisíce eur aj na SOŠ technickej. 

reklamná správa 
Absolventi v praxi 
Prví úspešní absolventi odboru technik vodár vodohospodár doplnili rady vodárov. 
Zistite viac 
Pokračovanie článku je na ďalšej strane. 
1/2 
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24. Viaceré stredné školy v Košickom kraji modernizujú odborné učebne 
[14.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/viacere-stredne-skoly-ksk-z-eurofondo/493239-clanok.html 

 
 

Na ilustračnej snímke odborná učebňa. Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Jednu z najrozsiahlejších realizácií ukončila Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi. 

,aktualizované 
Košice 14. septembra (TASR) – Na 16 stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) sa majú 

zlepšiť podmienky pre odborné vzdelávanie. Za finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP) zriaďujú či modernizujú učebne a dielne, prípadne dokupujú chýbajúcu techniku. Spolu ide o 
niekoľkomiliónovú investíciu. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že jednotlivé 
projekty sa nachádzajú v rôznych fázach. Jednu z najrozsiahlejších realizácií ukončila Stredná priemyselná škola 
(SPŠ) technická na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorá získala novú techniku takmer za 660.000 

eur. V tom istom meste takmer za 540.000 eur modernizuje praktické vyučovanie aj Stredná odborná škola (SOŠ) 
drevárska na Filinského ulici. Do konca roka plánuje ukončiť projekt, v rámci ktorého vybavuje päť odborných 
učební. Skvalitniť odborné vzdelávanie má napríklad aj modernizácia SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom 
Chlmci, a to približne za sumu 606.000 eur. Viacero učební tiež obnovili na SOŠ technickej v Rožňave. V blízkej 
dobe ich vybavia i novým CNC strojom či frézkami. Na SOŠ obchodu a služieb na Školskej ulici v Michalovciach 
zriadili novú virtuálnu 3D učebňu informatiky. Študenti gastronomických odborov či cestovného ruchu sa tak môžu 
učiť v simulovanom prostredí hotela alebo svetových turistických destinácií. „Nemôžeme sa na mladých hnevať, 
že stále majú mobil v ruke. Skôr by sme chceli kráčať s dobou, využiť moderné technológie v ich prospech a 
naučiť žiakov niečo nové inovatívnou a zábavnejšou formou,“ povedal riaditeľ školy Miroslav Sivý s tým, že 
virtuálne prostredie má kreatívnych žiakov podnietiť k tvorbe vlastných produktov pre regionálny cestovný ruch. 
Na škole má pribudnúť aj nové zariadenie pre výučbu gastronomických odborov. V Michalovciach plánujú 
preinvestovať tisíce eur aj na SOŠ technickej. Čo sa týka Košíc, do modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu 
odborného vzdelávania majú investovať aj SOŠ informačných technológií, SPŠ stavebná a geodetická, SOŠ 
automobilová, SOŠ technická, SPŠ elektrotechnická aj SOŠ priemyselných technológií v mestskej časti Šaca. 
Ďalej pôjde o Spojenú školu na Kollárovej ulici v Sečovciach, Obchodnú akadémiu v Rožňave, SOŠ 
agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku a SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach. „Chceme, aby 
naše školy pripravovali absolventov pre zamestnávateľov, nie pre úrady práce. Preto je nevyhnutné, aby sa naši 

https://www.teraz.sk/regiony/viacere-stredne-skoly-ksk-z-eurofondo/493239-clanok.html


žiaci vzdelávali v podmienkach a s vybavením, aké ponúkajú moderné firmy,“ dodal predseda KSK Rastislav 
Trnka. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. FOTO: Hromadná bitka v osade: Dve rozhnevané rodiny na seba útočili 

sekerami 
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SPIŠ / Policajti museli počas víkendu zasahovať v spišskonovoveskej osade Podskala. Nezhody dvoch rodín 
vyústili do bitiek. Útočníci boli vyzbrojení netradičnými zbraňami. Okrem sekery a palíc, mali aj valček na cesto a 
vodováhu. 

Viacero policajných hliadok muselo riešiť bitky v osade dva dni po sebe. Pustili sa do seba susedia. Jedným 
prekáža neprispôsobivosť druhých. 

12 fotografií 
Konflikt dvoch rodín v osade 
Podľa miestnych nezhody v osade začali iba prednedávnom. Po tom, čo sa im tu nasťahovali noví susedia. Tí 

sú vraj problémoví a agresívni. Dôvodom má byť spor o pozemok. Noví obyvatelia si postavili chatrč na pozemku 
tých starých. 

“Stále sa nám vyhrážajú. Či deti sú vonku, keď kričím, že sú papiere odhodia papier, nie žeby zdvihli. Stará 
pi.. a taká, začnú nadávať. A včera sa stal taký incident, že napadli dcéru,” povedala napadnutá Kvetoslava. Tá 
mala na tvári, aj rukách modriny. Deň na to sa situácia opakovala. Novousadlíkom prišla na pomoc aj posila z inej 
osady. Tí boli vyzbrojení tyčami, vodováhou, valčekom, sekerou aj roxorovou tyčou. Skorí príchod PMJ-čkárov 
zabránil vážnym zraneniam. 

“Mali tam sekery, bajzbalové palice, tyčky v autách. My nie sme naučení biť sa. Dcéra bola doškriabaná, kopli 
jej medzi nohy. A ten Oskar Dunda ma chmatol za ruku a hodil ma o zem,” dodala napadnutá Kvetoslava. 

Reklama 
"V danej veci bola následne vykonaná obhliadka miesta činu, bolo predvedených celkovo 5 osôb na OO PZ 

Spišská Nová Ves a poverený policajt začal trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania. Osoby po 

vykonaní potrebných úkonov boli prepustené. V danej veci naďalej prebiehajú procesné úkony," uviedol Jaroslav 
Ličák, oddelenie komunikácie KR PZ KE. 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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