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TEXTY

Spišská Nová Ves

1. Tragédia v Letanovciach, chlapca pritlačilo o plot
[15.01.2021; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr]

LETANOVCE Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu dopoludnia v obci Letanovce, v okrese Spišská Nová
Ves, si vyžiadala život deväťročného chlapca. „Vodič (41) z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského
oprávnenia,  zišiel  mimo cestu.  Keď sa chcel  dostať späť,  narazil  do chlapca,  ktorý kráčal  po okraji  cesty,  a
vozidlom  ho  zatlačil  o  betónový  plot.  Chlapec  utrpel  vážne  zranenia,  ktorým počas  prevozu  do  nemocnice
podľahol. tasr

[Späť na obsah]

2. PCR testy odhalili na východnom Slovensku ďalších 763 nakazených
[15.01.2021; Korzár; REGIÓN; s. 4; MONIKA ALMÁŠIOVÁ]

Košický kraj je v počte nových prípadov tretí najhorší, Prešovský je štvrtý. Covid-19 si vyžiadal ďalších 97
obetí.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku za stredu pribudlo 2 923 pozitívne testovaných ľudí formou RT-
PCR testov a 3 626 pozitívne testovaných antigénovými testami. Je to 23,68 percenta z 12 342 ukončených PCR
testov a 4,74 percenta zo 76 389 antigénových testov. PCR testy odhalili 1 372 infikovaných mužov a 1 551 žien.
Celkový počet nakazených mužov je 102 572 a žien 115 406. Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom



kraji  (663),  nasleduje  Trnavský  (457)  a  Košický  kraj  (421).  V  Prešovskom  kraji  pribudlo  342  nakazených.
Nasledujú Bratislavský kraj (336), Žilinský (247), Banskobystrický (235) a Trenčiansky (222).

Situácia v okresoch na východe
Na východe neevidujú nový prípad nákazy iba v okrese Medzilaborce, všade inde pribudli infikovaní. Najviac

prípadov uvádzajú štatistiky v Košiciach (168),  nasledujú okresy Košice-okolie (98), Prešov (80), Vranov nad
Topľou (62), Spišská Nová Ves (57) a Poprad (54). Trebišovský okres má 49 nových infikovaných, Kežmarský
44 a Bardejovský 34. O niečo priaznivejšia situácia bola v okresoch Michalovce (23), Sabinov (21), Levoča (14),
Rožňava (13) a Snina (11). Menej ako desať nakazených pribudlo v okresoch Gelnica (8), Svidník (7), Humenné
(6), Stará Ľubovňa (6), Sobrance (5) a Stropkov (3). Na východe teda máme po strede odhalených ďalších 763
infikovaných.

Takmer sto úmrtí
Podľa  informácií  ministerstva zdravotníctva  je  v  nemocniciach hospitalizovaných  3  275 pacientov,  z  nich

potvrdené ochorenie má 3 036 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 243 pacientov, podporu umelej
pľúcnej ventilácie potrebuje 246 osôb. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu Covid-19 vzrástol o 97 prípadov.
Novému  koronavírusu  doteraz  podľahlo  3  260  osôb.  Pribudlo  3  373  vyliečených  pacientov,  celkovo  sa  z
ochorenia zotavilo 160 401 ľudí. K 12. januáru 2021 je zaočkovaných 39 395 osôb. MONIKA ALMÁŠIOVÁ

[Späť na obsah]

3. Zdravotníkom v prvej línii pomáhajú nákupmi
[15.01.2021; Pravda; Slovensko; s. 6,7; Jana Vargová]

Jana Vargová
Spišská Nová Ves
Zdravotníci v nemocnici v Spišskej Novej Vsi môžu od začiatku týždňa využívať bezplatnú donášku potravín.

Mesto v spolupráci s Centrom voľného času Adam sa takto rozhodli pomáhať zdravotníkom v prvej línii. „Mesto
prichádza so zámerom pomôcť zdravotníkom, aby ten čas, ktorý by venovali nákupom, využili na relax alebo sa
venovali rodine. Zdravotníci si môžu objednať tovar buď priamo on-line v predajni alebo cez nás. Sme k dispozícii
e-mailom 24 hodín denne, telefonicky od 8. do 18. hodiny," hovorí riaditeľka centra Ľubica Šefčíková. Doviezť si
ho môžu dať do práce, ale aj domov. „Počas prvej vlny pandémie ľudia potleskom podporovali zdravotníkov v
nemocniciach na celom Slovensku. Gestá a morálnu podporu sa však teraz snažíme doplniť  aj  o konkrétnu
pomoc," dodáva Šefčíková. Situácia v Spišskej Novej Vsi sa od začiatku roka výrazne zhoršila. V decembri tam
úmrtnosť stúpla oproti novembru o jednu tretinu. Zdravotníci sa v nemocnici nezastavia. „Kedže nám z plánu
práce vypadávajú všetky spoločenské, kultúrne a ďalšie aktivity a podujatia, hľadali sme možnosť, ako zapojiť
našich ľudí do nejakej pomoci. Formou donášky nákupu im chceme pomôcť. Zdravotníci túto službu oceňujú,"
skonštatoval  primátor  mesta Pavol  Bečarik.  Podľa  zakladateľa  klubu  mladých v  Spišskej Novej Vsi Mateja
Farkalína chcú aspoň takouto formou prispieť dobrej veci. „Pomáhame už dlhšie najmä seniorom a teraz, keď
vieme,  že  zdravotníci  majú  toho  veľa  a  možno  nestíhajú,  tak  sme  sa  rozhodli  pomôcť  ako  dobrovoľníci.
Kedykoľvek im dovezieme potraviny, ktoré si objednajú. Centrum je zatvorené, a tak aj my aspoň máme čo robiť.
Epidemickú situáciu veľmi neovplyvníme, keďže nie sme zdravotníci, pomáhame, ako vieme," vysvetľuje Farkalín.
Službu pre spišskonovoveských zdravotníkov ocenila aj vedúca sestra interného oddelenia Monika Marečáková,
ktorá  ponúkanú  službu  najprv  objavila  na  sociálnej  sieti.  „Určite  to  pomôže,  keďže  u  nás  v  meste  takáto
donášková služba nefunguje. Lekári ťahajú 24-hodinové služby, sestry 12-hodinové, kedže nám chýba sedem
lekárov a tri sestry. Pomáhame si však vzájomne. Momentálne fungujeme na trase práca - nákup - domov. Do
obchodu už ísť nemusíme," dodáva Marečáková.

[Späť na obsah]

4. Ideálny chudobný neexistuje
[15.01.2021; Denník N; Víkend; s. 14,15,16; MONIKA KOMPANÍKOVÁ]

Vo viedenskej nemocnici vám dajú k telefónu najväčšiu lekársku kapacitu, na Slovensku som to ešte nezažila,
hovorí Ľudmila Kolesárová

Ľudmila Kolesárová po jedenástich rokoch odchádza z neziskovej organizácie Dobrý anjel, z ktorej spolu s
Andrejom Kiskom vybudovala jednu z najrešpektovanejších charitatívnych organizácií na Slovensku. „Myslím, že
aj Dobrý anjel, aj ja potrebujeme nový vietor,“ hovorí v rozhovore.

Prečo odchádzate z Dobrého anjela?



Treba vedieť, kedy odísť, a ja som rada, že som objavila ten moment, keď to treba urobiť. Moja pozícia bola
kreatívna, každý jeden rok som musela vymýšľať projekty, kampane a spolupráce, ktoré sa nikdy neopakovali. To
je jedenásť rokov krát 10 – 20 projektov. Myslím, že aj Dobrý anjel, aj ja potrebujeme nový vietor.

Ste po tých rokoch intenzívnej práce v takom náročnom prostredí, ako je prostredie onkologických pacientov a
nášho zdravotníctva, vyčerpaná?

Ako človek nie som vyčerpaná, dokonca sa ani necítim vyhorená, zobúdzam sa plná energie s chuťou tvoriť,
ale už nie na tomto poli. Už od apríla som bola na polovičnom úväzku a hľadala som nové impulzy, a v tomto mi
veľmi pomohla pandémia – začala som robiť z domu a iné veci, začínali sme regionálny projekt Denníka N a to
ma trošku oslobodilo. Aká bola spolupráca s Andrejom Kiskom po tom, ako založil stranu? Pomohlo to

Dobrému anjelovi?
To, že založil stranu, Dobrému anjelovi nepomohlo. To, že sa stal prezidentom, áno, hoci sa našla skupina

hejterov a tých, pre ktorých sa Dobrý anjel stal stelesnením protiextrémistického alebo liberálneho prezidenta. Ale
inak bolo jeho prezidentovanie vnímané väčšou časťou populácie pozitívnejšie než jeho vstup do exekutívy –
vtedy sme ako značka mali trochu viac starostí. Keď zakladal stranu, išiel sám do oveľa zložitejšieho prostredia,
ako keď šiel  do prezidentského paláca, a to sa odzrkadlilo  na všetkých aspektoch jeho života.  Čím viac sa
volebný boj vyostroval, tým viac sme pociťovali útoky, no nebolo to nič vážne.

Prišli ste aj o darcov?
Boli ojedinelé prípady, keď nám niekto vynadal, a šírili sa konšpiračné teórie, že financujeme politickú stranu a

jej kampaň. Skôr ma urážalo a zarmucovalo to spektrum ľudí, ktorí nikdy dobrými anjelmi neboli a predpokladám,
že nikdy nikomu nepomohli, ale dokázali si hrubým spôsobom utierať ústa o projekt, ktorý naozaj veľmi pomáha.
Boli to mimoriadne primitívne diskusie. Keď som potom robila sponzorované odkazy na Facebooku, prišla som na
to, že aby sa pod fotkou chorého dieťaťa alebo pod niečím pekným a ľudským neobjavovali nenávistné príspevky,
stačí vylúčiť  z publika, na ktoré cielim, tých, ktorí majú zaškrtnutú „vysokú školu života“ a sledujú Sputnik. A
všetky nenávistné príspevky zmizli.

Čo je vlastne „vysoká škola života“? Ako by ste charakterizovali tých, ktorí si ju uvádzajú ako vzdelanie?
Na základe mojich skúseností sú to ľudia, ktorí asi nemajú veľmi racionálne zmýšľanie. Nemali radi Andreja

Kisku, spojili si ho s Dobrým anjelom a potrebovali si ventilovať frustráciu tým, že pod príspevky charitatívnej
organizácie písali negatívne veci.

Pôsobí teraz Andrej Kiska viac v Dobrom anjelovi? Čo teraz robí?
Andrej Kiska sa do Dobrého anjela ako predseda správnej rady vrátil 1. novembra a venuje sa mu v zmysle

brainstormingov, snaží sa vniesť nové nápady. Nie je stavaný na nejaké bežné operatívne veci, ale je to človek s
mnohými nápadmi, má rád inovácie, a tak sme sa v poslednom čase snažili vymýšľať nové projekty a postupy.

Ako ste vnímali jeho rozhodnutie založiť stranu?
Už počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta som sa snažila jeho politický svet odfiltrovať, pretože to bolo

dobré pre Dobrého anjela – ten potreboval fungovať sám, potreboval sa oddeliť. Ja som si ho ako prezidenta
veľmi vážila, ale organizácia potrebovala fungovať sama, bez spojenia s politikou. Keď sa rozhodol vstúpiť do
exekutívy, nevenovala som tomu pozornosť, iba ako bežný občan a volič. Ako bežný občan som privítala jeho
úvahy založiť stranu, hoci trvali príliš dlho. Keby to povedal skôr, aj ohlas verejnosti a potenciál vo voľbách by boli
väčšie. Vedela som, že tým Dobrý anjel bude trošku trpieť, ale ak je spoločnosť zdravá a funguje, tak to prežijú aj
ostatné subjekty. Verila som, že strana Za ľudí môže prispieť k tomu, aby bola spoločnosť zdravá a fungovala.

Čo vo vás zostalo po tých rokoch pôsobenia v Dobrom anjelovi? Stretávali ste sa s tými najväčšími extrémami
z obidvoch koncov spektra, teda aj s tým najhorším, ale

aj s tým najlepším.
Zostalo  viac toho dobrého.  Na jednej  strane  ma Dobrý anjel  poznačil  takým neustálym chvením.  Všetky

extrémy súvisiace s témou ťažkej choroby som za celé tie roky zvládala sama, nikdy sme nemali terapeuta alebo
supervízora, ako majú bežne pomáhajúce profesie. Na druhej strane nerobíme prácu v teréne, som súčasťou
logistického  systému,  občas  navštívim  nejaké  rodiny,  ale  väčšinou  si  čítam  listy  a  telefonujem.  Sú  oveľa
náročnejšie profesie, takže som sa to celé snažila zvládať sama – a väčšinou to bolo dobré. Až som si niekedy
hovorila, či náhodou nie som povrchný človek, keď takéto smutné veci zvládam bez pomoci. Mala som aj ťažké
obdobia, keď som si myslela, že budem musieť dať výpoveď preto, že to neunesiem. Svoje myslenie a duševnú
stabilitu mám postavené na niekoľkých pilieroch – jedným z nich je vedomie, že vieme systémovo a efektívne
pomáhať, máme vyliečené deti. Pred rokom či dvomi sa chlapcovi, ktorý bol dvakrát preliečený a ja som mala na
ňom postavený veľký kus svojej duševnej stability, po šiestich rokoch choroba vrátila po tretíkrát. Vtedy som sa
cítila veľmi zle. Hrozilo, že by mu už vôbec nevedeli pomôcť, a vtedy som po prvýkrát zaľahla.

Vyhľadali ste pre seba pomoc?
Som zástancom toho, že treba vyhľadať terapeuta, ale následne ma priatelia presvedčili, aby som šla s nimi

na chatu. Bola som totálne apatická, ale prinútila som sa vstať a ísť, porozprávať sa s priateľmi a to ma vtedy
zachránilo. Pomohli mi rozhovory s blízkymi ľuďmi, ktorí sami terapeutov navštevujú.

Čo sa stalo s tým chlapcom?
Je to už druhý rok, čo prešiel novou liečbou zo zahraničia. Žije, nevieme, čo bude ďalej, no vnímam to veľmi

pozitívne, lebo aj tu vidieť, že sa medicína posúva nielen v čase, ale aj vo vzťahu k hraniciam krajín. Ak dnes
lekári na Slovensku povedia, že liečiť nevedia, tak v zahraničí vedia – a to ma napĺňa optimizmom.

Ak sa slovenský pacient
nemôže vyliečiť tu, tak zahraničie je otvorené poskytnúť mu liečbu?
Nie je to celkom tak, ale aj tu sa vyvíjame. Pamätám si, že pred niekoľkými rokmi sme sa snažili  vybaviť

podklady na liečbu pacienta v zahraničí a niektorí lekári sa tomu bránili, nechceli si svojho pacienta pustiť von. To
ma frustrovalo, ale dnes už je aj pre našich lekárov prirodzené poskytnúť snímky, výsledky CT, MR, lekárske



správy. Tento trend prišiel dosť neskoro, ale už sa to deje. Samozrejme, sú lekári, napríklad pani prednostka
Kolenová z Kramárov, ktorí sú pripravení riešiť tieto veci z vlastnej iniciatívy. Niekde sa o to však musí postarať
rodina, musí vyhľadať lekára, konzultovať.

Je známe, že mnohí starší lekári s vyššími funkciami, ale aj profesori na vysokých školách si nechcú vychovať
nasledovníkov,  lebo  ich berú ako  konkurenciu.  Držia  si  funkciu,  aj  keď ju  už nezvládajú,  a  tým ten  systém
paralyzujú až tak, že sa pacienti nedostanú k liečbe a mladší doktori nemajú priestor na rozvoj. Stretávate sa s
tým aj vy?

Určite áno. Tie najväčšie kapacity chcú zostať najväčšími kapacitami, ideálne ešte aj po smrti.  Dve moje
netere študovali medicínu na Slovensku a zažívali to už aj na praxi. Problémy bývajú aj pri konzultáciách medzi
dvoma-troma lekármi. Potom idú študenti na zahraničnú univerzitu a tam vidia, ako všetci stále spolu sedia, radia
sa a odovzdávajú si informácie – a študenti sa z Erasmu vracajú ešte viac šokovaní. Samozrejme, sú veľmi
negatívne príklady a sú aj veľmi pozitívne výnimky, ktoré sú odhodlané deliť sa o informácie a posielať pacientov
von aj s rizikom, že nahnevajú svojich kolegov.

Dostávajú  detskí  onkologickí  pacienti  porovnateľnú  starostlivosť  ako  deti  v  Nemecku,  Dánsku  alebo  v
Anglicku?

Nie som kompetentná toto zhodnotiť, ale môj subjektívny názor je, že už v Česku dostávajú lepšiu zdravotnú
starostlivosť. Je to jednak vybavením nemocníc – prístroje, ktoré merajú infekčnosť, ktoré dokážu posúdiť hranice
nádoru,  naozaj  zachraňujú  životy.  Ich  kvalita  aj  počet.  Druhá  vec  je  personál,  ktorý  je  na  Slovensku
poddimenzovaný  alebo  vyhorený  za  takýchto  okolností  nemôže  podávať  úplne  kvalitný  výkon.  Často  som
komunikovala s nemocnicou v Rakúsku, kam chodia na operácie naši pacienti so sarkómom, a hneď ma zaujali
dve veci: lekári sa venujú len tomu najodbornejšiemu, každý má nejakú sekretárku, ktorá vie rýchlo písať na
počítači a píše lekárske správy, a lekár vie rýchlo vyhodnotiť, ako zachrániť niekomu život. Druhá vec bola, že
toho profesora mi vždy dali  k telefónu. Na Slovensku je nemožné dostať kapacitu k telefónu – v akejkoľvek
oblasti.  V  zdravotníctve  to  neexistuje.  A  ja  som  hovorila  s  najväčšou  kapacitou  v  ortopédii  vo  viedenskej
nemocnici.

A čo sa týka postupov liečby?
Tie sú v krajinách EÚ rovnaké, nedá sa povedať, že niekto dostane lepšiu chemoterapiu alebo niekto dostane

viac liečby. Samozrejme, máme inú kategorizáciu liekov a lieky, ktoré náš pacient nemá hradené, v zahraničí
hradené  má.  Alebo  môže  byť  lepšia  kvalita  protéz.  Problém  je  však  hlavne  v  technickom  a  personálnom
vybavení.

Čo by najviac pomohlo on-
kologickým pacientom? Čo v systéme potrebuje najakútnejšie zmenu? Pravdaže, predstavme si situáciu bez

covidu.
V bežnom roku vnímam dve veci – v zahraničí je na onkologickú liečbu schválených oveľa viac liekov, druhá

vec je, že nemáme dostatok onkológov v ambulanciách. To súvisí práve s potrebou stratifikácie. Napríklad v
Poprade máme jedinú ambulanciu aj pre okresy Spišská Nová Ves a Levoča. Keď tam človek príde, na chodbe
vidí  niekoľko hodín stáť tých zúbožených pacientov,  ktorí  po chemoterapii  schudli  desať-pätnásť kilogramov.
Neviem si to predstaviť teraz v čase covidu. Je desivé, keď si predstavím, že by som teraz ochorela a mám v
Poprade s ďalšími päťdesiatimi onkopacientmi čakať, či sa vôbec dostanem na rad. To asi radšej umriem. Dostať
sa do lôžkovej časti je priam výhra.

Je možné, že sú u nás onkologickí pacienti, ktorí by mali veľkú šancu prežiť, ale nedostanú adekvátnu liečbu
pre nedostatočné kapacity aj v čase, keď nie sú pandemické obmedzenia?

Nedostanú ju alebo sa k nej dostávajú ťažšie a zdĺhavejšie. Ďalšia vec je diagnostika a prevencia. Normálne
nastavený systém sa začína prevenciou, včasnou diagnostikou, ambulanciou a na konci je lôžko. Pritom to lôžko
je najdrahšie. Keby sme vylepšili tie predošlé fázy, tak ušetríme, a neplatí to len pre onkologických pacientov, ale
pre všetkých. Ak podchytíme pacientov s vysokým tlakom skôr, ako dostanú infarkt alebo mozgovú príhodu, ak im
dokážeme  včas  povedať,  ako  sa  majú  stravovať,  tak  ušetríme.  Na  Slovensku  nie  je  málo  lekárov,  hoci,
samozrejme, posily by sa zišli, ale veľmi veľa lekárov je viazaných na lôžkové časti a my by sme ich potrebovali
dostať do ambulancií. Možno by bolo potrebné zrušiť niektoré nemocnice, niektoré lôžka, posilniť ambulancie, a
ak by už človek naozaj potreboval lôžko, tak by možno ležal trochu ďalej od domova, ale nemusel by sa báť, lebo
o to lepšie by sa tam oňho postarali.

Koľko rodín prešlo vaším systémom, odkedy ste založili Dobrého anjela?
Čoskoro to bude desaťtisíc rodín. Každá rodina je v systéme dlhodobo, niektoré rodiny sú tam dlhšie, niektoré

kratšie, niektoré po čase vystúpia. Približne 3000 rodín dostáva každý mesiac okolo 140-150 eur. Táto suma je
pre ne výraznou pomocou?

Ak má troj- alebo štvorčlenná rodina pri ťažkom ochorení svojho člena príjem v priemere 800 eur, tak 140 eur
je skoro 20-percentné navýšenie. Obrovským problémom sú osamelé matky, ktoré majú príjem 300-400 eur a
ešte aj o ten prídu, keď vznikne ochorenie alebo pre svoje ochorenie nepracujú, prípadne sa starajú o dieťa.
Vtedy príspevok navýši ich príjem aj o 50 percent. A niekedy je to jediný príjem, pokiaľ vybavenie nejakého
príspevku trvá dlhšie.

Sú osamelé matky tou najohrozenejšou skupinou?
Správne by bolo hovoriť o osamelých rodičoch, lebo máme aj osamelých otcov, aj keď ich je oveľa menej. Títo

rodičia sú najohrozenejšou skupinou bez ohľadu na ochorenie. Ochorením problém len vyeskaluje a potom je to
už o strate ľudskej  dôstojnosti  a perspektívy,  ale aj o obrovských psychických dôsledkoch. Fungovanie celej
rodiny vtedy stojí a padá na jednom človeku.

Ako môžu osamelí rodičia riešiť situáciu, keď ochorejú oni alebo ich dieťa?



V Košiciach máme jednu rodinu, kde má pani tri deti a chlapec dostal ako osemročný leukémiu. Ona s ním
okamžite musela nastúpiť do nemocnice, v rodine zostali dve menšie deti a problém, ku komu pôjdu. Našťastie sa
k nim mohol nasťahovať starý otec, ktorý deťom rok robil mamu. Staral sa o ne, varil im, pral. Keď sa mama so
starším synom vrátili, zostali takto žiť spolu. Starí rodičia

často zohrávajú dôležitú úlohu a musím povedať, že v mnohých prípadoch sa práve starí rodičia starajú o deti
a sú dôležitým prvkom v procese liečby. Dokonca sa stáva, že starý rodič nastúpi do nemocnice – ak je napríklad
mama tehotná a nemôže ísť do takého nezdravého prostredia a aby aspoň otec mohol zarábať tých 600-700 eur.
Vtedy to rodinu veľmi zoceľuje. Je to ten retro režim, od ktorého sme si odvykli: keď bývali všetci v jednej izbe a
vyskytol sa problém, tak sa riešil v tej jednej izbe. Niektoré rodiny sa k tomu vracajú.

Sú však aj rodiny, kde už starí rodičia nie sú alebo sa treba starať aj o nich.
Máme aj rodiny, kde má rodič choré na rakovinu nielen dieťa, ale s rovnakým ochorením bojuje aj jeho otec

alebo mama. Vtedy behá medzi dvoma onkopacientmi a ja sa veľmi často pýtam, kde na to berie silu – ráno sa
zobudí so strachom o milovaného človeka a musí pragmaticky riešiť veci. Starostlivosť o onkologického pacienta
je totiž brutálna manažérska úloha, denne musíš zavolať dvom lekárom, nedvihnú ti, povedia, že zavolajte inam,
vybaviť CT vyšetrenie, na ktoré potrebujú lekársku správu z iného oddelenia, potrebuješ odber krvi… Je tam veľa
úkonov, na ktoré ani bežný človek nemá mentálnu silu. To je nadľudský výkon. Dospelí onkologickí pacienti sú
navyše na tom psychicky často veľmi zle, berú antidepresíva, chodia na terapie, najmä keď to trvá veľmi dlho.

Kto pacientom pomáha toto obdobie prežiť?
Štát pomáha tým, že sú zo zdravotného poistenia hradené psychologické a psychiatrické služby. Psychológov

je však málo, obzvlášť pre detských pacientov. Celú detskú nemocnicu má na starosti jedna psychologička, ktorá
neraz nemá ani vlastnú kanceláriu a rozpráva sa s rodičmi na izbe, kde sú ďalší dvaja zúfalí rodičia s chorými
deťmi. Je to rovnako podcenené ako profesia sociálnych sestier. Psychológ by mal byť rovnako dôležitý ako
operatér.

Veľmi pomáha Liga proti rakovine a všetky združenia, kde sa ľudia môžu stretávať. Pre ženské onkopacientky
je  obrovskou úľavou,  ak  môžu  prísť  do  domčeka medzi  ďalších  pätnásť  žien,  ktoré  majú  rovnaký problém,
ktorému verejnosť nerozumie. Aj introvertky, ktoré by sa normálne o probléme nerozprávali, zrazu začnú chodiť
na terapie. Spájanie sa ľudí v akomkoľvek probléme je veľká úľava.

Predošlá vláda sa však dlhé roky voči tretiemu sektoru vymedzovala, nazývala ich darmožráčmi platenými
Sorosom, celý sektor bol dlhodobo očierňovaný. Aká je vlastne úloha tretieho sektora?

Na Slovensku tretí sektor veľa vecí supluje, na druhej strane funguje aj v krajinách, kde je nulová korupcia a
fantastický sociálny systém. Verím, že raz sa dožijeme, že aj tu bude všetko fungovať, bude tu nulová korupcia,
dobré zdravotníctvo, no aj tak tieto organizácie zostanú a budú potrebné. Štát nedokáže vyriešiť všetko, musí
postupovať systémovo, ale cez systém vždy nejakí ľudia prepadnú a tých vychytajú práve neziskové organizácie.
Keď je tých, čo prepadli sitom, veľa, tak neziskové organizácie musia pomenovať problém v systéme a štát má
systém opraviť. Toto u nás nefunguje – my vieme poruchy zadefinovať, hlásime ich, ale žiadne zmeny sa nedejú.

Druhá vec je, že charity
zmäkčujú spoločnosť. Učia ľudí, ktorí štandardne platia dane a odvody, dávajú im pocítiť, že sme tu spolu,

sme solidárni. Je to krajšie emočné nastavenie ako nastavenie štátu. Zároveň nás to pripravuje na situáciu, keď
bude naša ľudskosť oveľa viac skúšaná. Preto dokážeme aj v takýchto krízových situáciách, ako zažívame teraz,
reagovať lepšie, ako keby nás to celé tie roky nikto neučil.

Čo keď si však človek povie: „Prečo mám ešte niekomu prispievať, keď platím riadne dane, odvody? Postarať
sa má štát, mne nikto nepomohol, všetko som si vydrel sám a tí, ktorí sa nemajú dobre, si za to môžu sami“?

To sú tri najčastejšie argumenty, ktoré ľudia používajú, aby nemuseli pomáhať. Možno v niečom majú pravdu,
štát by sa naozaj mal starať lepšie, ale základná vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že 90 percent charitatívnych
organizácií nechce od ľudí veľa. Päť eur mesačne dokáže robiť zázraky a tých päť eur, to je jeden hamburger.
Odvody a dane, to je princíp solidarity, ale druhá stránka je – za málo peňazí veľa muziky.

Veľmi  dôležité  je  uvedomiť  si,  že  sa  každý  rodíme  do  iného  prostredia,  do  iných  podmienok,  do  iného
psychického nastavenia. Niekto sa narodí do rodiny dvoch alkoholikov, niekto do rodiny sebavedomých zdravých
ľudí, takže štartovacie čiary sú rôzne.

Ale okrem toho, že sa každý narodí do inej situácie, ako sa človek dostane do takej extrémnej chudoby ako
ľudia, o ktorých píšete vo svojich blogoch? To sú ľudia, ktorí rátajú v centoch, nie v eurách. Argumentom často je,
že teraz má každý šancu, práce je dosť, stačí sa presťahovať, ísť na rekvalifikačný kurz.

Na Slovensku sú veľmi výrazné regionálne rozdiely.  Na niektoré oblasti sedí presne pojem hladové doliny.
Tam je zázrak nájsť si prácu a ďalším zázrakom je dodržiavanie zákonníka práce – tam si môžu zamestnávatelia
robiť s ľuďmi, čo chcú.

Nedávno  som  bola  vo  Veľkých  Kapušanoch  pri  ukrajinskej  hranici,  máme  tam  jednu  rodinu,  kde  majú
onkologicky chorú mamku. Otec si nevie nájsť robotu, robí pomocné práce, niekedy dostane zaplatené, niekedy
nie, majú štyri deti, teraz im zdvihli nájom, bytovka je celá rozpadnutá a oni vedia, že to neutiahnu…

Ďalší sú osamelí rodičia, u nich je veľmi náročné udržať si životný štandard. Zaujímavé je, že dieťa má vždy
dvoch rodičov, ale často ten druhý rodič nie je ochotný zabezpečiť svojmu dieťaťu životný štandard. Je bežné, že
neplatí  výživné.  Veľa ľudí  robí  načierno, nevykazujú žiaden príjem, a tak to vyzerá,  že nemajú z čoho platiť
výživné. Máme šoférov kamiónov, ktorí vedia zo zahraničia doniesť dve-tri  tisícky,  ale na dieťa platia 30 eur
mesačne. Niekedy ani nesuplujeme štát, ale nezodpovedného rodiča a na to by sa bolo dobré pozrieť.

Sú tu deti, ktoré hladujú?
Tie sú hlavne v marginalizovaných skupinách, väčšine bielych detí sa dostane väčšej pozornosti ako deťom v

osadách. Ak sa máme baviť o probléme hladu a zimy, tak určite v osadách. Chudoba Slovenska je okrem osád
oveľa jednoduchšia ako chudoba v Afrike. Sú tu ľudia, ktorí nemajú na autobus a chodia tridsať kilometrov pešo,



aby kúpili lacnejší chlieb, ale aj tak sa stále majú lepšie ako rodiny v Afrike, v Kambodži, kde napríklad pôsobí
organizácia Magna. Stále sa všetky deti  vedia dostať k zdravotnej starostlivosti, k očkovaniu, aj keď sa tomu
niektorí bránia. Čo by za to dali deti v Kambodži! Je však hanba, ak sa má takto niekto v 21. storočí v krajine
Európskej únie, kde má teraz už bývalý premiér hodinky za niekoľkotisíc eur. V osadách je však život na úrovni
geta niekde v utečeneckom tábore. V jednom rozhovore ste vraveli, že ľudia si vyberajú, koho chcú podporiť, že
chudoba je škaredá a má zlé zuby.

Veľa ľudí si filtruje iných podľa toho, či fajčia alebo nie, či majú zuby alebo nie, či sú čierni alebo bieli. Toto ma
asi najviac hnevá, lebo ideálny chudobný neexistuje. Chápem, keď ľudia hovoria, že chcú niečo darovať niekomu,
kto to skutočne potrebuje, ale aby to nepredal napríklad niekde na blšáku. Viem však, že je za tým často niečo
iné – ten človek nechce, aby to bola rómska rodina, niekto, kto dá peniaze na cigarety.

Napríklad môj prvý kontakt s jednou klientkou, ktorá žila s dcérou v krízovom centre, bol taký, že som jej
kúpila rádio. Ja som si myslela, že jej zmením život tým, že si bude môcť v tom hroznom krízovom centre počúvať
rádio. Ona ho hneď dala do záložne a klamala mi, že jej ho niekto ukradol. Bola som nahnevaná, že to urobila, že
mi  klamala  a  ja  som jej  nezachránila  život,  lebo  nebude  môcť  počúvať  krásnu hudbu.  Prešla  som veľkým
prerodom a pochopila som, že keby som tam bola ja, tak by som to rádio odniesla do záložne tiež, lebo by som
potrebovala kúpiť chlieb. A možno aj cigarety, ktoré by boli mojím jediným

potešením po  tom,  ako by ma muž vyhodil  z  okna.  Netreba mať veľké očakávania  od  ľudí  v  kríze  a  v
problémoch, treba mať veľké pochopenie.

Končíte v Dobrom anjelovi a idete do Denníka N. Aká bude vaša úloha?
Môj priestor bude najmä v oblasti marketingu a v projektovom manažmente. Plánujeme dokončiť regionálny

projekt, lebo naň boli dobré ohlasy, a takých projektov mám v hlave niekoľko. Ja mám marketing v krvi – aj keď
médiá si najväčší marketing, samozrejme, robia kvalitnými článkami, ktoré produkujú, ale vždy sa tam dá vniesť
nejaký nápad. Nežijem v Bratislave, ale na východnom Slovensku a verím, že budem vedieť priniesť trošku iný
pohľad na veci. Budeme sa spolu o tom baviť tak, ako sme sa doteraz bavili v redakčnej rade, ale teraz ich
budem môcť pretaviť do praktickej stránky. Ale budem sa snažiť aj písať, lebo píšem rada a je o čom.

MONIKA KOMPANÍKOVÁ editorka
Charity zmäkčujú spoločnosť. Učia ľudí, ktorí štandardne platia dane a odvody, dávajú im pocítiť, že sme tu

spolu, sme solidárni. Je to krajšie emočné nastavenie ako nastavenie štátu. Zároveň nás to pripravuje na situáciu,
keď bude naša ľudskosť oveľa viac skúšaná.

Pred rokom či dvomi sa chlapcovi, ktorý bol dvakrát preliečený a ja som mala na ňom postavený veľký kus
svojej duševnej stability, po šiestich rokoch choroba vrátila po tretíkrát. Vtedy som sa cítila veľmi zle. Hrozilo, že
by mu už vôbec nevedeli pomôcť, a vtedy som po prvýkrát zaľahla.

Foto:
Ľudmila Kolesárová
Pochádza  z  Levoče,  vyrastala  v  Spišskej Novej Vsi a  Smižanoch.  Vyštudovala  ekonomickú  univerzitu,

pracovala v oblasti marketingu a reklamy. Od roku 2010 bola marketingovou manažérkou neziskovej organizácie
Dobrý anjel, ktorá sa venuje pomoci onkologickým pacientom. Stala sa Slovenkou roka a v roku 2016 získala
Novinársku cenu za svoje blogy. Od februára 2021 bude súčasťou redakcie Denníka N.
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5. Talianske manželstvo. Konflikt Matoviča a Sulíka ich straníkov z východu 
neteší
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POLITOLÓG: PREMIÉR SI NAŠIEL VINNÍKA, SAS PO JEHO ÚTOKOCH RASTÚ PREFERENCIE
Vydrží vládna koalícia v súčasnej konštelácii celé volebné obdobie? Túto otázku si kladú mnohí jej voliči, keď

sledujú neustále sa prehlbujúci konflikt medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Zisťovali sme, ako vidia
ich vzťah členovia OĽaNO a SaS z východného Slovenska.

KOŠICE,  PREŠOV.  Konflikt  medzi  premiérom  Igorom  Matovičom  (OĽaNO)  a  podpredsedom  vlády  a
ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) eskaluje. Obaja lídri  si  denne posielajú rôzne odkazy cez
tlačovky a sociálne siete. Čo ich najviac rozhádalo, je nákup testov a názor na plošné testovanie. Zjednodušene
povedané, kým Matovič chce dať opäť plošne otestovať celé Slovensko, podľa Sulíka by sa malo testovať len vo
vybratých okresoch. Konflikt sa vyostruje,  vo štvrtok strana Sloboda a Solidarita vyhlásila,  že stojí  za svojím
predsedom Sulíkom a že z vlády neodchádza. Premiér Matovič ráno zrušil  na štvrtok naplánované rokovanie
vlády, kde sa malo riešiť celoplošné testovanie. Zmier týchto dvoch kedysi blízkych politikov sa teda zdá byť v
nedohľadne.  Podľa  viacerých  pozorovateľov  je  vládna koalícia  paralyzovaná  a  hrozí,  že  nevydrží  do  konca
volebného  obdobia.  Čo  hovoria  na  konflikt  svojich  lídrov  matovičovci  a  sulíkovci  z  regiónu  východného
Slovenska? A ako to vidí odborník?

Liba: Ak neobstojíme, vráti sa mafia
Poslanec  Národnej  rady  (NR)  SR  a  košický  mestský  poslanec  Peter  Liba  (OĽaNO)  nie  je  nadšený  z

pretrvávajúceho vnútorného konfliktu medzi členmi vlády. „Mrzí ma, že voliči sú svedkami nekončiacich verejných
výmen názorov. Tak ako v rodine by ‘manželia’ mali za zatvorenými dvermi diskutovať, riešiť problémy, dohodnúť



sa a pred ‘deťmi’ ťahať za jeden povraz, rovnako by to malo fungovať aj v súčasnej koalícii. Konflikty sa majú
riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne.“ Zdôrazňuje však, že spolupráca na komunálnej úrovni medzi SaS a
OĽaNO je pokojná a konštruktívna. Liba hovorí, že vládna koalícia musí vydržať pre dobro Slovenska. „Vyviesť
Slovensko z koronakrízy sa dá rôznymi spôsobmi, neexistuje len jedno správne riešenie. Preto treba klásť v
koalícii dôraz na kompromis, chladnú hlavu, jednotu a počúvanie odborníkov. Ak v tejto skúške neobstojíme, je
viac než pravdepodobné, že sa k moci dostane opäť mafia a oni si vnútornými hádkami podkopávať svoju činnosť
nebudú.“  V  momentálnej  situácii  sa  prikláňa  k  celoplošnému  testovaniu.  „Situácia  je  vážna  a  nemocnice
nestíhajú.  Denne  nám  zomierajú  stovky  ľudí.  Sústrediť  pozornosť  by  sme  však  mali  aj  na  čo  najskoršie
zaočkovanie občanov, ktorí o to prejavia záujem,“ dodal.

Vaňová rozkol koalície nevidí
Jeho spolustraníčka Jarmila Vaňová verí, že problematická komunikácia sa zlepší a problémy sa odstránia.

„Moja skúsenosť je, že mnohé veci sa výrazne zveličujú a málo podstatným veciam dávajú ďaleko väčší dôraz,
ako si zaslúžia. Nemám žiadne informácie a ani indície, že by sa chystal nejaký rozkol v koalícii. Nevidím nič
také,  čo  by znamenalo oslabenie vlády.  Nie je  to  žiaduce ani  z  pohľadu spoločnosti  ako takej,  pretože  my
potrebujeme pracovať, zachraňovať čo sa dá v tejto ťažkej situácii, pomáhať ľuďom prekonať ju a snažiť sa o to,
aby sme sa čím skôr vrátili  do bežného života.“  Podľa vládnej poslankyne z Košíc by mala koalícia vydržať
napriek  veľmi  ťažkému obdobiu.  „Je  to  pre  všetkých  náročné,  nielen  pre  vládnu  koalíciu,  ale  pre  všetkých
občanov, pretože v takejto situácii pred nami nikdy nikto nebol a nemusel riešiť všetky tie problémy, ktoré s tým
súvisia.“ V otázke testovania sa prikláňa k premiérovi. „Práve plošné testovanie dokáže ako jediné identifikovať
najväčší  možný  počet  infikovaných,  karantenizovať  ich  a  tým výrazne  spomaliť  šírenie  vírusu.  Investícia  do
testovania je jediná možná a efektívna, aby sme zachránili ekonomiku, na ktorej nám veľmi záleží. Do času, kým
masívne očkovanie zásadne neposilní imunitu spoločnosti,“ dodala Vaňová.

Vrchota: Našou úlohou nie je riešiť premiéra
Aj košický mestský šéf sulíkovcov a starosta najväčšieho košického sídliska Terasa Marcel Vrchota vníma

komunikáciu premiéra a ministra hospodárstva ako nešťastnú. „Mali by si to vyrozprávať najlepšie medzi štyrmi
očami. Viem, že môj stranícky predseda je členom vlády, premiér je jeho nadriadený, čiže môže využívať voči
nemu všetky nástroje ako nadriadený. Zároveň je vláda kolektívny orgán, čo znamená, že aké uznesenie prijme
vláda, tak také je záväzné pre všetkých ministrov.“ Verí, že napriek ostrej kríze medzi koaličnými partnermi vládna
koalícia vydrží. „Samozrejme. Ja to vnímam tak, že máme zodpovednosť za to, aby koalícia, ktorej voliči dali
dôveru vo voľbách, vydržala. Voliči nám dali úlohu, aby sme tejto krajine dobre vládli a zároveň aby sme vydržali
počas  celého  volebného  obdobia.  Myslím,  že  je  to  jedna  z  našich  prvoradých  úloh.“  Podľa  Vrchotu  Sulík
dostatočne vysvetlil dôvody a všetky okolnosti okolo nákupu testov. „Premiér si musí zvážiť, či tá kritika je alebo
nie je oprávnená. Nie je to úplne štandardné, ale ani našou úlohou a ani úlohou ministra hospodárstva nie je
komentovať alebo riešiť vyjadrenia premiéra, ale plniť si úlohy,  ktoré vyplývajú z jeho funkcie vicepremiéra a
ministra  hospodárstva  a  podporovať  ekonomiku,  podnikateľov  a  hospodárstvo.“  Sulík  má  plnú  podporu  aj
košických liberálov. V dileme masívneho celoplošného testovania, ako ho vidí Matovič, alebo testovania len v
najhoršie  postihnutých  regiónoch  sa  Vrchota  prikláňa  k  druhému  scenáru.  „Absolútne  sa  stotožňujem  s
dlhodobým heslom strany zdravý rozum je najlepší recept. Všetky kroky, opatrenia a testovania, ktoré vedú k
zlepšeniu pandemickej situácie, treba podnikať, avšak s rozumom. To znamená, ak to odborníci vyhodnotia, že je
to  efektívne,  tak fajn.  Ak povedia,  že  to  nie  je  efektívne,  tak  nie.“  Terasa sa pripravuje  už tento víkend na
opätovné víkendové testovanie. „Je to najmä na základe odporúčaní profesora Pavla Jarčušku s ohľadom na
vzrastajúci počet covid pacientov tak, aby sme odbremenili košické nemocnice a pomohli zvládnuť ten nápor.“

Höger: Máme úplne iné problémy
„To je vec medzi  nimi dvoma, k týmto veciam sa nevyjadrujem,“ nechcel  riešiť  spor medzi  Matovičom a

Sulíkom prednosta Okresného úradu v Prešove, nominant OĽaNO František Höger. „My riešime celkom iné veci,
čaká nás testovanie. Bude nám treba zabezpečovať iné úlohy.  A tamto je medzi pánom premiérom a pánom
prvým podpredsedom vlády.“  Prešovský prednosta je zástancom celoplošného testovania, ako ho presadzuje
predseda vlády. „Samozrejme, testovanie vítam, lebo situácia je taká vážna, že fakt je to potrebné,“ reagoval a
ako príklad uviedol telefonát s europoslancom Petrom Pollákom (OĽaNO) o zlej situácii v levočskej nemocnici.
Podľa jeho slov majú toľko hospitalizovaných ako prešovská nemocnica,  ale  oveľa menší  počet obslužného
personálu.  „Celkom  iné  veci  riešime  ako  spor  medzi  Matovičom  a  Sulíkom,  to  skutočne  nechám  na  nich.
Testovanie je veľmi dôležité, lebo situácia je zo dňa na deň horšia a horšia. Toto musíme riešiť v prvom rade,
zachraňovať životy,“ zdôraznil  Höger a dodal: „Dajme si na misky váh hodnoty a tento problém je na neviem
akom mieste oproti tomu, čo je teraz v hre. V hre sú životy ľudí.“

Kanuščák: OĽaNO je stále náš partner
Prešovského krajského šéfa SaS Jozefa Kanuščáka spor medzi Sulíkom a Matovičom neteší. Na republikovej

rade podporil stanovisko strany, ktoré vyjadrilo plnú podporu svojmu predsedovi Sulíkovi. „Citlivo vnímame túto
situáciu a nechceli  sme ísť do sporu.  Osobne ma to mrzí, lebo aj  v regióne považujem OĽaNO za blízkeho
koaličného partnera,“ povedal s tým, že už bolo nutné zaujať jasný postoj. Kanuščák je mestským poslancom v
Lipanoch (okres Sabinov) i  krajským poslancom a vraví, že v regiónoch s kolegami z OĽaNO nemajú nijaké
konflikty. Samotná SaS v spomínanom spoločnom vyhlásení tiež tvrdí: „S hnutí m OĽaNO bola strana SaS roky v
opozí cii  najbližš ie, pričom ich spoloč ný m cieľom bola krajina bez korupcie, kde môž u ľudia politikom dô
verovať. Strana SaS sa naďalej hlási k rovnaký m hodnotám a ani na chvíľ u od nich neodbočila.“

Potocký: Koalícia je pevná
Michalovčan Milan Potocký,  poslanec NR SR za OĽaNO, tvrdí,  že koalícia je v súčasnosti  stabilná a pri

schvaľovaní  mnohých  zákonov  a  opatrení  jednotná.  „Súčasnú  vzájomnú  komunikáciu  medzi  ministrom
hospodárstva  a  premiérom  nepovažujem  za  najšťastnejšiu,“  poznamenal  Potocký,  podľa  ktorého  problém



„odštartovalo  nevhodné správanie  koaličného partnera,  strany SaS,  ktorá  na úkor  riešenia  problémov,  ktoré
súvisia s bojom proti pandémii uprednostnila naháňanie vlastných politických preferencií“. Podľa neho to takto
vnímajú aj ďalší  koaliční  partneri.  „Populistickými vyjadreniami a stanoviskami podkopával  nielen rozhodnutia
premiéra  a  ďalších  koaličných  partnerov,  ale  aj  ústredného  krízového  štábu,  epidemiológov,  hygienikov  a
infektológov,“ tvrdí Potocký. „Na boj proti pandémii sú účinné tri nástroje - vakcinácia, obmedzenie mobility a
plošné testovanie, ktoré efektívnym spôsobom pomôže odhaliť vysoký počet infikovaných ľudí a umiestniť ich do
karantény tak, aby neohrozovali zdravých. Slovensko je na tom v súčasnosti z hľadiska epidemiologickej situácie
zle  takmer  na  celom  svojom  území,  takže  aplikovať  len  regionálne  testovanie  v  tzv.  ohniskách  by  nebolo
efektívne,“ uzavrel.

Líderka Šofranko: Je to talianske manželstvo
„Nerada by som sa vyjadrovala k výmenám názorov medzi pánom premiérom Igorom Matovičom a ministrom

hospodárstva Richardom Sulíkom. Sami niekoľkokrát ich vzťah prirovnali k talianskemu manželstvu. Verím, že
obaja  prehodnotia  spôsob  vzájomnej  komunikácie  a  nájdu  riešenie,  ako  v  tomto  náročnom  období  ľudí
odbremeniť od vzájomných sporov,“ vyjadrila svoj pohľad na situáciu jednotka víťaznej kandidátky OĽaNO, dnes
radová poslankyňa NR SR Mária Šoranko zo Spišskej Novej Vsi. „Vo voľbách v roku 2020 nám ľudia dali jasný
odkaz, že chcú zmenu. My máme chuť veci meniť. Roky tu nefungovali a neriešili sa problémy v zdravotníctve,
školstve a inde, na ktoré pandémia ešte viac poukázala. Priznávam, robíme aj chyby,  vzhľadom k neustálym
zmenám a vývoju situácie.  Dôležité  je si  uvedomiť,  že  vládnutie  štyroch  strán musí byť  založené na robení
kompromisov. Vzájomné dohody sa musia dodržiavať,“ zdôraznila. Plošné testovanie sa podľa jej slov ukázalo
ako  efektívny  nástroj,  vďaka  ktorému  sa  podarilo  výrazne  rýchlejšie  odhaliť  potenciálne  ohniská  nákazy.
„Považujem to za správny krok, ku ktorému sa odhodlala vláda spolu s konzíliom odborníkov. Týmto slovenským
experimentom sme inšpirovali  aj  iné  európske  krajiny,“  uviedla  Šofranko,  ktorá  sa  prikláňa  k  celoplošnému
testovaniu na celom území Slovenska. „Počty prípadov nákazy a úmrtí u nás prudko stúpajú. Vláda pribúdajúce
počty nakazených označila za znepokojivé a varovala, že nemocnice v krajine sa môžu dostať na pokraj kolapsu
v prípade, že sa šírenie vírusu nespomalí. Preto si myslím, že je potrebné plošné testovanie na odhalenie ohnísk,
keďže ľudia dochádzajú za prácou aj do iných okresov. Ak sa nám podarí tieto ohniská podchytiť a eliminuje sa
šírenie nákazy, môžeme pristúpiť už len k lokálnemu testovanie v kritických okresoch.“ Podľa poslankyne treba čo
najskôr dostať situáciu s pandémiou pod kontrolu, „aby sme zabránili zbytočným úmrtiam, aby mohli deti nastúpiť
do škôl, aby sa mohli otvoriť reštaurácie a iné prevádzky, a aby sme naštartovali už aj tak značne postihnutú
ekonomiku“. JANA OGURČÁKOVÁ, MICHAL FRANK

ODBORNÍK: PREMIÉR SI NAŠIEL VINNÍKA
Politológ z Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Michal Cirner vidí v pretrvávajúcom

konflikte osobnú animozitu, politické súperenie a konfrontačný štýl premiéra. „Zdá sa, že je to pre oboch pánov v
niečom zaujímavé.  Premiér  si  našiel  vinníka všetkého zlého,  čo sa vo vláde deje,  a  Richardovi  Sulíkovi  po
každom útoku od premiéra rastú preferencie, preto občas sám prilieva olej do ohňa a premiéra provokuje.“ Cirner
zdôrazňuje, že vláda by aj bez SaS mala v parlamente väčšinu. „Vládu by musel zradiť ešte ďalší koaličný partner
-  Za ľudí alebo Sme rodina. Je ešte priskoro na prognózy o páde vlády,  predsa len je tu zodpovednosť  za
koronakrízu, ale aj programové a iné plány vládnych strán, nemajú prečo povaliť vlastnú vládu. Ale časom sa to,
samozrejme, môže zmeniť.“

[Späť na obsah]

6. Očkovanie je absolútnou prioritou
[15.01.2021; Hospodárske noviny; Publicistika; s. 7; Pavel Novotný]

ROZHOVOR TÝŽDŇA
Testy použité  pri  celoplošnom skríningu nie  sú spoľahlivé  a na rozdiel  od vakcíny pandémiu nezastavia,

hovorí pre HN molekulárny imunológ Vladimír Leksa.
Pavel Novotný
S novým koronavírusom bojujeme už takmer rok. V čom sa líši od ostatných vírusov?
Najväčšia zákernosť nového typu koronavírusu, teda SARSCoV-2, spočíva v tom, že ho môžu dosť dlhý čas

prenášať bezpríznakoví ľudia. Teda tí, ktorí sú už infikovaní a zároveň infekční, ale neprejavujú známky choroby.
Tak ho môžu rozširovať medzi ostatných ľudí ešte skôr, než začnú javiť symptómy ochorenia. A to bez toho, aby
si uvedomili, že sú chorí.

Prekvapilo vás to?
Áno, najviac ma asi prekvapila dlhá inkubačná doba, počas ktorej ľudia môžu byť vysoko infekční bez toho,

aby boli klinicky chorí.
Koľko dní môže takýto stav trvať?
Priemerne sa uvádza päť dní, ale môže to byť i dlhšie, aj viac ako desať dní. Navyše mnoho takýchto ľudí

vôbec neochorie, zostanú asymptomatickí po celý čas. Jednoducho sa u nich počas pozitivity na koronavírus
príznaky ochorenia vôbec neprejavia.  Práve toto je najväčší  rozdiel  oproti  predchádzajúcim koronavírusovým
epidémiám.

Môžete o nich povedať niečo bližšie?



Prvá z nich – pandémia koronavírusu SARS-1 – vypukla v roku 2002.  Keď sa objavil,  mal oveľa väčšiu
smrtnosť než súčasný SARS-CoV-2. Nešíril sa však tak rýchlo a v takej miere, pretože nakazení ľudia boli ťažko
chorí. Podobne to bolo aj na Blízkom východe v prípade epidémie MERS, ku ktorej došlo o 10 rokov neskôr.

Očakávali ste na jar, že sa nový koronavírus podarí rýchlejšie poraziť?
Na túto tému som rozprával v rádiu ešte v januári minulého roka, keď sa to v Číne objavilo. Predpokladal som,

že sa nám nákazu podarí eliminovať rovnako, ako sa to podarilo pri SARS-1 alebo pri MERS, pretože tieto vírusy
sú do veľkej miery príbuzné. Aj patogenéza ochorenia je veľmi podobná. Očakával som, že so skúsenosťami,
ktoré sme mali, dokážeme aj nový koronavírus relatívne rýchlo poraziť. Žiaľ, nestalo sa tak.

Kde vidíte príčiny?
Dôvodom sú rozdiely, ktoré som už spomenul. Opatrenia, ktoré sa hneď na začiatku zaviedli na letiskách či na

hraniciach, príliš nepomohli, pretože ľudia, ktorí vôbec neboli chorí, mohli šíriť nákazu. Práve preto sa z toho stala
pandémia.

Ako by sme situáciu vedeli na jar minulého roka lepšie riešiť s vedomosťami, ktoré máme dnes?
Pomohlo  by  vtedy,  keby všetci  ľudia,  ktorí  pricestovali  z  Číny,  išli  preventívne  na  10  dní  do  karantény.

Najsilnejšou zbraňou by bolo od začiatku masívne testovanie, dôsledné trasovanie, teda mapovanie kontaktov, a
následná karanténa. Ale testy vtedy neboli ešte príliš k dispozícii.

Zvládli situáciu medzinárodné inštitúcie?
Zrejme by sa to vyvíjalo lepšie, keby Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandemický stav o mesiac

skôr.  A  tiež  keby  sa  hneď  od  začiatku  veľmi  tvrdo  nariadilo  nosenie  rúšok.  Toto  podcenila  aj  samotná
zdravotnícka organizácia, ktorá v tom nemala dosť dlho jasno. Takže áno, mohlo to byť lepšie.

Dnes máme vakcínu, začalo sa globálne očkovanie. Vy sám ste pred časom povedali, že povinná by mala byť
vakcinácia, a nie celoplošné testovanie. Potvrdzuje to aktuálny vývoj, keď sa situácia prudko zhoršuje?

Antigénové testy, ktoré sa použili na Slovensku v celoplošnom testovaní, nie sú spoľahlivé. Sú vhodné naozaj
len na rýchle a pravidelné testovania v nových ohniskách nákazy, prípadne ako prevencia v nemocniciach alebo
vo veľkých závodoch. Celoplošné testovanie týmito testami pandémiu nedokáže zastaviť. Na rozdiel od vakcíny.
Teraz vidíme, že sa to potvrdilo.

Prekvapilo vás to?
Vôbec nie. V súčasnosti je preto úplne rozhodujúce namiesto plánovania opätovného plošného testovania

skutočne celú energiu a logistiku venovať tomu, aby sa ľudia čím skôr zaočkovali. To je dnes absolútna priorita.
Očkovanie mnoho ľudí odmieta, sú tu rôzne antivaxerské kampane. Ak sa väčšina ľudí nedá zaočkovať, má to

z hľadiska kolektívnej imunity zmysel?
Pre každého jedinca má zmysel, keď sa dá zaočkovať, bez ohľadu na to, koľko ľudí tak urobí. Pretože človek

tým ochráni zdravie samého seba aj svojich najbližších príbuzných, s ktorými prichádza do kontaktu. Ak však
chceme ako celá spoločnosť znovu začať fungovať, chodiť do reštaurácií či do divadiel, a hlavne do škôl, tak by
sa určite mala zaočkovať významná väčšina, minimálne 70 percent obyvateľstva.

Čo by sa stalo, keby sa vakcínu nepodarilo vyvinúť?
Vírus sa začne postupne prispôsobovať. V priebehu rokov až desaťročí sa podobne ako pri každom víruse

evolučne vyselektujú jeho menej závažné kmene. Pretože kmeňov, ktoré spôsobujú ťažké stavy, bude postupne
v populácii prirodzene menej. Pri tých ťažkých formách totiž ľudia ležia v ťažkom stave na lôžkach, nákazu tak
nemôžu šíriť.

Zostane tu s nami koronavírus už navždy, tak ako bežná chrípka?
Poznáme viacero typov ľudských koronavírusov. Niektoré z nich sú už dlhodobo v ľudskej populácii, tých sa

zrejme nezbavíme. Tento konkrétny nový typ je však oveľa nebezpečnejší než bežné sezónne nádchy. Je medzi
nami ľuďmi nový, ešte sa nestihol adaptovať. Keď príde leto, nákaza prirodzene opäť klesne. Ak by sa okrem
toho dala väčšina svetovej  populácie do jesene zaočkovať,  povedzme spomínaných 70 percent,  tak existuje
reálna nádej, že tento vírus úplne zlikvidujeme.

Dnes sa často spomína španielska chrípka spred 100 rokov, keď ľudia ešte nepoznali plošné očkovanie. Je tu
v menej závažnej forme takto stále s nami?

Chrípka a jej rozličné varianty sú tu s nami aj tisícky rokov. Stále existuje nebezpečenstvo, že sa objaví kmeň,
ktorý bude schopný spôsobiť rovnakú pandémiu, akou bola španielska chrípka. Očkovanie vtedy ešte nebolo
masovou a bežnou záležitosťou. Keby sme my teraz nemali žiadne obmedzenia, nezaviedli hygienické pravidlá a
nebola by vakcína, následky by dnes boli pravdepodobne porovnateľné ako vtedy. Počet mŕtvych by bol približne
rovnaký ako pri španielskej chrípke. Ak nie vyšší, lebo dnes je vo svete omnoho väčšia populácia než vtedy.

Dal by sa koronavírus úplne poraziť bez očkovania?
Najväčšia zákernosť nového typu koronavírusu spočíva v tom, že ho šíria najmä ľudia, ktorí nemajú väčšie

problémy. Avšak u druhej, nezanedbateľnej skupiny obyvateľstva vyvoláva veľmi vážne ochorenie, ktoré sa neraz
končí smrťou. Poraziť ho bez vakcíny by si vyžadovalo obrovskú mieru solidarity a zodpovednosti, aby si tá menej
ohrozená skupina uvedomila, že svojím správaním môže zvyšovať riziko pre tých druhých. Dalo by sa to teda
zničiť aj bez očkovania, ale vyžadovalo by si to možno až utopistickú spoločnosť, veľmi láskavú a ohľaduplnú.
Neviem, či sa v takom stave momentálne nachádzame. Preto som presvedčený, že vakcína je jedinou reálnou
zbraňou, ktorá nám pomôže.

Odporcovia opatrení tvrdia, že COVID-19 je len taká obyčajná chrípočka. Dajú sa tieto dve ochorenia vôbec
porovnať?

Nazvať chrípku zdrobneninou svedčí o nedostatočných vedomostiach tých, čo to tvrdia. Chrípka môže byť
takisto veľmi nebezpečná.  Len v 20. storočí  jej podľahlo takmer sto miliónov ľudí. Aj keď koronavírus i  vírus
chrípky sú RNA vírusy,  ide o rozdielne typy.  Klinické prejavy však môžu mať veľmi podobné. Je preto ťažké
presne vymedziť rozdiel. Aj v prípade chrípky totiž môžu vzniknúť kmene, ktoré u väčšiny ľudí nie sú závažné, ale



i  také,  ktoré môžu byť  smrteľné.  Určité  kmene chrípky sú schopné vyvolať  ešte smrteľnejšiu  pandémiu ako
súčasný koronavírus. A rovnako je to pri koronavíruse. Aktuálne pri ňom poznáme viacero kmeňov. Niektoré,
podobne ako chrípkové vírusy, spôsobujú sezónne nádchy, ktoré nie sú nebezpečné, hoci aj tie môžu byť rizikové
pre určitú skupinu ľudí. Napríklad pre tých, čo trpia srdcovocievnymi ochoreniami.

Čo by ste teda odkázali všetkým pochybovačom?
Povedal by som im – fajn, myslite si aj naďalej, že to je banálne ochorenie. Aj tak vás nepresvedčíme, že to

tak nie je. Napokon na to sami prídete. Ale nový koronavírus je nebezpečný predovšetkým v tom, že sa šíri veľmi
rýchlo,  a  v dôsledku toho sa v krátkom čase nakazí  veľká časť populácie,  ktorá vyžaduje  hospitalizáciu.  To
spôsobuje kolaps zdravotného systému. A to sa dotýka aj tých pochybovačov, lebo v takejto situácii si nebudú
môcť liečiť ani to, čo už oni sami za banálnu chrípočku nepovažujú. Povedal by som im – ak chcete fungovať ako
spoločnosť,  mali  by ste sa prispôsobiť  opatreniam, ktoré k nej  patria.  Ak chcete mať funkčné zdravotníctvo,
chodievať do reštaurácií a normálne žiť bez rúšok, mali by ste to vydržať a dať sa zaočkovať. Inak sa nedočkáte.

Vo svete sa objavujú čoraz agresívnejšie mutácie nového koronavírusu. Bude vakcína účinná na všetky alebo
sa môže vyvinúť taký typ, ktorý bude proti nej imúnny?

Každý vírus mutuje. Je to prirodzenou vlastnosťou všetkých organizmov, a v prípade vírusov to platí zvlášť.
Tento koronavírus v porovnaní s chrípkou mutuje síce pomalšie, ale predsa mutuje. Čím dlhšie budeme otáľať s
vakcínou, tým vyššie bude riziko, že zmutuje do podoby, ktorá už bude rezistentná, či už voči vakcíne, alebo aj
proti liekom. Zatiaľ však v takom štádiu nie sme.

Smerujeme k tomu bodu?
Varianty, ktoré boli prednedávnom detegované v Anglicku a v Južnej Afrike, sú ešte citlivé na túto vakcínu. Je

to jeden z dôvodov, prečo by sme teraz mali byť veľmi rýchli a pomocou vakcíny vírus čím skôr eliminovať, aby
sme mu nedali šancu na ďalšie mutácie.

Majú si ľudia zvyknúť, že v dôsledku globalizácie sa budú takéto pandémie opakovať častejšie, alebo ide skôr
o výnimku?

Bude  to  čoraz  častejšie.  Príčinou  však  nie  je  ani  tak  globalizácia,  ako  skôr  narušenie  prirodzených
ekosystémov.  Samotná  globalizácia  nemusí  automaticky  znamenať,  že  sa  tieto  ekosystémy  narušia.  Ich
narušenie spôsobuje,  že na ľudí preskakujú zo zvierat  vírusy,  ktoré u nich doteraz neboli.  Každá civilizačná
revolúcia mala za následok, že ľudstvo čoraz viac prenikalo do prírody. A zároveň tým viac vírusov či baktérií
preskakovalo zo živočíchov na ľudí. To sa týka vírusu chrípky, ale napríklad aj baktérie tuberkulózy. V histórii
ľudstva sa to takto stáva. A čím viac budeme narúšať prirodzené ekosystémy, tým sa to bude stávať častejšie.

Potvrdzuje to aj aktuálny vývoj?
Áno, veď SARS-1 tu bol v roku 2002, MERS o 10 rokov neskôr, koronavírus o ďalších osem rokov. Všetky

prišli zo zvierat. Bolo by naivné myslieť si, že žiadne nové vírusy sa už neobjavia. Je dobré, že sa pred tým vieme
brániť  a  získané  know-how  dokážeme  použiť  aj  v  budúcnosti.  Pretože  predpokladám,  že  napríklad  taký
amazonský  prales  je  rezervoárom  vírusov,  ktoré  ešte  nepoznáme.  Tie  nám  spôsobia  veľké  problémy,  keď
definitívne narušíme tamojší biotop. Ak nezmeníme svoj koristnícky vzťah k prírode, nové pandémie sa budú
objavovať čoraz častejšie.

Na Slovensku sa diskutuje o tom, či je etické, aby sa prednostne dávali  zaočkovať známi ľudia. Prečo je
dôležité zachovávať stanovenú postupnosť?

Dôležité  je  hlavne  to,  aby  sa  ľudia  vôbec  dali  očkovať.  V  prvej  vlne  by  sa  prednostne  mali  zaočkovať
zdravotníci, to je v poriadku. A hneď potom tie najohrozenejšie skupiny. Avšak keď tak neurobia, je možné, že
vakcína, ktorá bola pre nich pripravená, sa znehodnotí. Je totiž potrebné uchovávať ju na veľmi nízkych teplotách
a keď sa raz rozmrazí, musí byť použitá. Ak sa však povedzme desatina z objednaných ľudí nenechá zaočkovať,
bolo by ohromnou chybou, keby sa všetky tie vakcíny nepoužili a vyhodili by sa. Skrátka je nevyhnutné mať v tom
nejaký systém. Aj záložný.

Ako by ten systém mal vyzerať?
Bolo by dobré, keby boli pripravené nejaké zálohy, teda ľudia, ktorí majú prioritný záujem byť zaočkovaní.

Napríklad z hľadiska výkonu svojej práce, keď povedzme veľa cestujú, ako športovci, podnikatelia a podobne.
Práve takí sú najčastejšie šíriteľmi. Mohli by si to aj zaplatiť. Mali by teda existovať viaceré očkovacie formáty. V
rámci  jedného  by  sa  v  prvom rade  zaočkovali  zdravotníci  a  potom  najohrozenejšie  skupiny,  čiže  seniori  v
domovoch dôchodcov a chronicky chorí ľudia, ktorí sú najviac náchylní na ťažké stavy ochorenia. No a popritom
by mal bežať druhý program, v ktorom by sa očkovali najaktívnejší ľudia v strednom veku, ktorí najviac šíria vírus.
Domnievam sa teda, že to treba robiť na viacerých frontoch naraz.

Veľká kritika sa zniesla na tenistku Dominiku Cibulkovú, ktorú zaočkovali mimo programu…
Otázka znie,  či  o  tú  vakcínu  naozaj  pripravila  nejakého konkrétneho zdravotníka.  A druhá otázka  je,  či,

naopak, niektoré vakcíny neboli znehodnotené preto, že sa napokon nedal zaočkovať niekto, kto bol objednaný.
V tom by som videl väčší problém, ako v tom, že sa niekto dal zaočkovať skôr. Je totiž mimoriadne dôležité, aby
žiadna vakcína neprepadla a neznehodnotila sa. V takom prípade by sa celkom hodil nejaký náhradník. Napokon,
možno bude mať táto udalosť s Dominikou Cibulkovou pozitívny efekt, keďže ľudia uvidia, že aj športovci majú
záujem dať sa zaočkovať.

Cibulkovú a ďalších kritizujú za to, že to urobili tajne…
Zase,  keby to  spravila  v  oficiálnej  kampani,  reakcia ľudí  by mohla byť,  že  určite  za  to  dostala  peniaze.

Prípadne, že sa v skutočnosti nezaočkovala a namiesto vakcíny dostala injekciou nejaký vitamín. Je tiež celkom
možné,  že  sa  rozhorčujú  aj  tí,  čo sa  vôbec  neplánovali  dať  očkovať.  Verím,  že  teraz si  i  títo  ľudia  naozaj
uvedomia, že to má význam aj pre nich.

Vakcínou  sa  očkuje  dvakrát.  V  Británii  však  druhú  dávku  podajú  neskôr,  aby  prvú  dávku  dostalo  čo
najrýchlejšie čo najviac ľudí…



Súhlasím s tým postupom. Zachytil som u nás, že sa teraz priamo ráta so zaočkovaním menšieho počtu ľudí,
lebo ich treba očkovať dvakrát. Teda v dvoch dávkach, medzi ktorými je odstup 21 dní. Myslím si, že to významne
spomalí celý proces očkovania. Veď nové vakcíny budú prichádzať kontinuálne. Takže vakcínami, ktoré teraz na
Slovensku už sú, by sa mal zaočkovať určite čo najväčší počet ľudí. A keď dorazia ďalšie vakcíny, použijú sa na
pokračovanie očkovania ďalších ľudí a na druhé dávky pre už zaočkovaných. Ak sa preočkuje o štyri, a nie o tri
týž dne, účinnosť vakcíny by to nemalo ovplyvniť.

KTO JE VLADIMÍR LEKSA
Rodák zo  Spišskej Novej Vsi získal  doktorát  z imunológie na Viedenskej  univerzite.  V súčasnosti  vedie

výskumné práce na Medicínskej univerzite vo Viedni a v Slovenskej akadémii vied v Bratislave.
Je mimoriadne dôležité, aby žiadna vakcína neprepadla a neznehodnotila sa.
Foto:
Podľa Vladimíra Leksu je potrebné rýchlo zaočkovať čo najväčší počet ľudí.

[Späť na obsah]
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Politológ: Premiér našiel univerzálneho vinníka.
Spor medzi premiérom a ministrom hospodárstva
(15 fotografií)
KOŠICE,  PREŠOV.  Konflikt  medzi  premiérom  Igorom  Matovičom  (OĽaNO)  a  podpredsedom  vlády  a

ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) eskaluje. Obaja lídri  si  denne posielajú rôzne odkazy cez
tlačovky a sociálne siete.

Čo ich najviac rozhádalo, je nákup testov a názor na plošné testovanie.
Súvisiaci článokPrešovská primátorka prekonala covid, Blaškovičová pre ochorenie havarovala Čítajte
Zjednodušene povedané, kým Matovič chce dať opäť plošne otestovať celé Slovensko, podľa Sulíka by sa

malo testovať len vo vybratých okresoch.
Konflikt sa vyostruje, vo štvrtok strana Sloboda a Solidarita vyhlásila, že stojí za svojím predsedom Sulíkom a

že z vlády neodchádza.
Premiér Matovič ráno zrušil na štvrtok naplánované rokovanie vlády, kde sa malo riešiť celoplošné testovanie.
Zmier týchto dvoch kedysi blízkych politikov sa teda zdá byť v nedohľadne.
Podľa viacerých pozorovateľov je vládna koalícia  paralyzovaná a hrozí,  že nevydrží  do konca volebného

obdobia.
Čo hovoria na konflikt svojich lídrov matovičovci a sulíkovci z regiónu východného Slovenska?
A ako to vidí odborník?
Liba: Ak neobstojíme, vráti sa mafia
Poslanec  Národnej  rady  (NR)  SR  a  košický  mestský  poslanec  Peter  Liba  (OĽaNO)  nie  je  nadšený  z

pretrvávajúceho vnútorného konfliktu medzi členmi vlády.
„Mrzí ma, že voliči sú svedkami nekončiacich verejných výmen názorov. Tak ako v rodine by ‘manželia’ mali

za zatvorenými dvermi diskutovať, riešiť problémy, dohodnúť sa a pred ‘deťmi’ ťahať za jeden povraz, rovnako by
to malo fungovať aj v súčasnej koalícii. Konflikty sa majú riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne.“

Zdôrazňuje však, že spolupráca na komunálnej úrovni medzi SaS a OĽaNO je pokojná a konštruktívna.
((piano))
Liba hovorí, že vládna koalícia musí vydržať pre dobro Slovenska.
„Vyviesť Slovensko z koronakrízy sa dá rôznymi spôsobmi, neexistuje len jedno správne riešenie. Preto treba

klásť  v  koalícii  dôraz  na  kompromis,  chladnú  hlavu,  jednotu  a  počúvanie  odborníkov.  Ak  v  tejto  skúške
neobstojíme,  je  viac  než  pravdepodobné,  že  sa  k  moci  dostane  opäť  mafia  a  oni  si  vnútornými  hádkami
podkopávať svoju činnosť nebudú.“

V momentálnej situácii sa prikláňa k celoplošnému testovaniu.
„Situácia je vážna a nemocnice nestíhajú. Denne nám zomierajú stovky ľudí. Sústrediť pozornosť by sme však

mali aj na čo najskoršie zaočkovanie občanov, ktorí o to prejavia záujem,“ dodal.
Vaňová rozkol koalície nevidí
Jeho spolustraníčka Jarmila Vaňová verí, že problematická komunikácia sa zlepší a problémy sa odstránia.
„Moja skúsenosť je,  že mnohé veci sa výrazne zveličujú  a málo podstatným veciam dávajú ďaleko väčší

dôraz, ako si zaslúžia. Nemám žiadne informácie a ani indície, že by sa chystal nejaký rozkol v koalícii. Nevidím
nič také, čo by znamenalo oslabenie vlády. Nie je to žiaduce ani z pohľadu spoločnosti ako takej, pretože my
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potrebujeme pracovať, zachraňovať čo sa dá v tejto ťažkej situácii, pomáhať ľuďom prekonať ju a snažiť sa o to,
aby sme sa čím skôr vrátili do bežného života.“

Podľa vládnej poslankyne z Košíc by mala koalícia vydržať napriek veľmi ťažkému obdobiu.
Súvisiaci článokSaS zostáva v koalícii, strana vyjadrila Sulíkovi podporu Čítajte
„Je to pre všetkých náročné, nielen pre vládnu koalíciu, ale pre všetkých občanov, pretože v takejto situácii

pred nami nikdy nikto nebol a nemusel riešiť všetky tie problémy, ktoré s tým súvisia.“
V otázke testovania sa prikláňa k premiérovi.
„Práve plošné testovanie dokáže ako jediné identifikovať najväčší možný počet infikovaných, karantenizovať

ich  a  tým  výrazne  spomaliť  šírenie  vírusu.  Investícia  do  testovania  je  jediná  možná  a  efektívna,  aby  sme
zachránili ekonomiku, na ktorej nám veľmi záleží. Do času, kým masívne očkovanie zásadne neposilní imunitu
spoločnosti,“ dodala Vaňová.

Vrchota: Našou úlohou nie je riešiť premiéra
Aj košický mestský šéf sulíkovcov a starosta najväčšieho košického sídliska Terasa Marcel Vrchota vníma

komunikáciu premiéra a ministra hospodárstva ako nešťastnú.
„Mali by si to vyrozprávať najlepšie medzi štyrmi očami. Viem, že môj stranícky predseda je členom vlády,

premiér je jeho nadriadený, čiže môže využívať voči nemu všetky nástroje ako nadriadený. Zároveň je vláda
kolektívny orgán, čo znamená, že aké uznesenie prijme vláda, tak také je záväzné pre všetkých ministrov.“

Verí, že napriek ostrej kríze medzi koaličnými partnermi vládna koalícia vydrží.
„Samozrejme. Ja to vnímam tak, že máme zodpovednosť  za to, aby koalícia,  ktorej voliči  dali  dôveru vo

voľbách, vydržala. Voliči nám dali úlohu, aby sme tejto krajine dobre vládli a zároveň aby sme vydržali počas
celého volebného obdobia. Myslím, že je to jedna z našich prvoradých úloh.“

Podľa Vrchotu Sulík dostatočne vysvetlil dôvody a všetky okolnosti okolo nákupu testov.
„Premiér si musí zvážiť, či tá kritika je alebo nie je oprávnená. Nie je to úplne štandardné, ale ani našou

úlohou a ani úlohou ministra hospodárstva nie je komentovať alebo riešiť vyjadrenia premiéra, ale plniť si úlohy,
ktoré vyplývajú z jeho funkcie vicepremiéra a ministra hospodárstva a podporovať ekonomiku, podnikateľov a
hospodárstvo.“

Súvisiaci článokPrincipál a jeho idiot Čítajte
Sulík má plnú podporu aj košických liberálov.
V  dileme  masívneho  celoplošného  testovania,  ako  ho  vidí  Matovič,  alebo  testovania  len  v  najhoršie

postihnutých regiónoch sa Vrchota prikláňa k druhému scenáru.
„Absolútne  sa stotožňujem s  dlhodobým heslom strany -  zdravý  rozum je  najlepší  recept.  Všetky kroky,

opatrenia  a testovania,  ktoré  vedú k  zlepšeniu  pandemickej  situácie,  treba  podnikať,  avšak  s  rozumom. To
znamená, ak to odborníci vyhodnotia, že je to efektívne, tak fajn. Ak povedia, že to nie je efektívne, tak nie.“

Terasa sa pripravuje už tento víkend na opätovné víkendové testovanie. „Je to najmä na základe odporúčaní
profesora Pavla Jarčušku s ohľadom na vzrastajúci  počet covid pacientov tak,  aby sme odbremenili  košické
nemocnice a pomohli zvládnuť ten nápor.“

Höger: Máme úplne iné problémy
„To je vec medzi  nimi dvoma, k týmto veciam sa nevyjadrujem,“ nechcel  riešiť  spor medzi  Matovičom a

Sulíkom prednosta Okresného úradu v Prešove, nominant OĽaNO František Höger.
„My riešime celkom iné veci, čaká nás testovanie. Bude nám treba zabezpečovať iné úlohy. A tamto je medzi

pánom premiérom a pánom prvým podpredsedom vlády.“
Prešovský prednosta je zástancom celoplošného testovania, ako ho presadzuje predseda vlády.
„Samozrejme, testovanie vítam, lebo situácia je taká vážna, že fakt je to potrebné,“ reagoval a ako príklad

uviedol telefonát s europoslancom Petrom Pollákom (OĽaNO) o zlej situácii v levočskej nemocnici. Podľa jeho
slov majú toľko hospitalizovaných ako prešovská nemocnica, ale oveľa menší počet obslužného personálu.

„Celkom iné veci riešime ako spor medzi Matovičom a Sulíkom, to skutočne nechám na nich. Testovanie je
veľmi dôležité, lebo situácia je zo dňa na deň horšia a horšia. Toto musíme riešiť v prvom rade, zachraňovať
životy,“ zdôraznil  Höger a dodal: „Dajme si na misky váh hodnoty a tento problém je na neviem akom mieste
oproti tomu, čo je teraz v hre. V hre sú životy ľudí.“

Kanuščák: OĽaNO je stále náš partner
Prešovského krajského šéfa SaS Jozefa Kanuščáka spor medzi Sulíkom a Matovičom neteší. Na republikovej

rade podporil stanovisko strany, ktoré vyjadrilo plnú podporu svojmu predsedovi Sulíkovi.
„Citlivo vnímame túto situáciu a nechceli sme ísť do sporu. Osobne ma to mrzí, lebo aj v regióne považujem

OĽaNO za blízkeho koaličného partnera,“  povedal s tým, že už bolo nutné zaujať  jasný postoj.  Kanuščák je
mestským poslancom v Lipanoch (okres Sabinov) i krajským poslancom a vraví, že v regiónoch s kolegami z
OĽaNO nemajú nijaké konflikty.

Samotná SaS v spomínanom spoločnom vyhlásení  tiež  tvrdí:  „S hnutim OLaNO bola strana SaS roky v
opozicii najblizsie, pričom ich spolocnym cielom bola krajina bez korupcie, kde mozu ludia politikom doverovat.
Strana SaS sa nadalej hlasi k rovnakym hodnotam a ani na chvilu od nich neodbocila.“

Potocký: Koalícia je pevná
Michalovčan Milan Potocký,  poslanec NR SR za OĽaNO, tvrdí,  že koalícia je v súčasnosti  stabilná a pri

schvaľovaní mnohých zákonov a opatrení jednotná.
Súvisiaci článokAko Matovič zamlčal, čo sa mu nehodilo, keď vinil Sulíka za mŕtvych Čítajte
„Súčasnú  vzájomnú  komunikáciu  medzi  ministrom  hospodárstva  a  premiérom  nepovažujem  za

najšťastnejšiu,“  poznamenal  Potocký,  podľa  ktorého  problém  „odštartovalo  nevhodné  správanie  koaličného
partnera,  strany SaS,  ktorá  na úkor  riešenia  problémov,  ktoré súvisia  s  bojom proti  pandémii  uprednostnila
naháňanie vlastných politických preferencií“. Podľa neho to takto vnímajú aj ďalší koaliční partneri.



„Populistickými vyjadreniami a  stanoviskami podkopával  nielen rozhodnutia  premiéra a ďalších koaličných
partnerov, ale aj ústredného krízového štábu, epidemiológov, hygienikov a infektológov,“ tvrdí Potocký.

„Na boj proti  pandémii sú účinné tri  nástroje - vakcinácia, obmedzenie mobility a plošné testovanie, ktoré
efektívnym spôsobom pomôže odhaliť  vysoký počet  infikovaných ľudí  a  umiestniť  ich do karantény tak,  aby
neohrozovali  zdravých.  Slovensko je na tom v súčasnosti  z hľadiska epidemiologickej situácie zle  takmer na
celom svojom území, takže aplikovať len regionálne testovanie v tzv. ohniskách by nebolo efektívne,“ uzavrel.

Líderka Šofranko: Je to talianske manželstvo
„Nerada by som sa vyjadrovala k výmenám názorov medzi pánom premiérom Igorom Matovičom a ministrom

hospodárstva Richardom Sulíkom. Sami niekoľkokrát ich vzťah prirovnali k talianskemu manželstvu. Verím, že
obaja  prehodnotia  spôsob  vzájomnej  komunikácie  a  nájdu  riešenie,  ako  v  tomto  náročnom  období  ľudí
odbremeniť od vzájomných sporov,“ vyjadrila svoj pohľad na situáciu jednotka víťaznej kandidátky OĽaNO, dnes
radová poslankyňa NR SR Mária Šoranko zo Spišskej Novej Vsi.

„Vo voľbách v roku 2020 nám ľudia dali jasný odkaz, že chcú zmenu. My máme chuť veci meniť. Roky tu
nefungovali  a neriešili  sa problémy v zdravotníctve,  školstve a inde, na ktoré pandémia ešte viac poukázala.
Priznávam,  robíme aj  chyby,  vzhľadom k  neustálym zmenám a vývoju situácie.  Dôležité  je  si  uvedomiť,  že
vládnutie  štyroch  strán musí byť  založené na robení  kompromisov. Vzájomné dohody sa musia dodržiavať,“
zdôraznila.

Plošné  testovanie  sa  podľa  jej  slov  ukázalo  ako  efektívny  nástroj,  vďaka  ktorému  sa  podarilo  výrazne
rýchlejšie odhaliť potenciálne ohniská nákazy.

„Považujem  to  za  správny  krok,  ku  ktorému  sa  odhodlala  vláda  spolu  s  konzíliom  odborníkov.  Týmto
slovenským  experimentom  sme  inšpirovali  aj  iné  európske  krajiny,“  uviedla  Šofranko,  ktorá  sa  prikláňa  k
celoplošnému testovaniu na celom území Slovenska.

„Počty  prípadov  nákazy  a úmrtí  u  nás prudko stúpajú.  Vláda pribúdajúce  počty  nakazených  označila  za
znepokojivé a varovala, že nemocnice v krajine sa môžu dostať na pokraj kolapsu v prípade, že sa šírenie vírusu
nespomalí. Preto si myslím, že je potrebné plošné testovanie na odhalenie ohnísk, keďže ľudia dochádzajú za
prácou aj do iných okresov. Ak sa nám podarí tieto ohniská podchytiť a eliminuje sa šírenie nákazy, môžeme
pristúpiť už len k lokálnemu testovanie v kritických okresoch.“

Podľa poslankyne treba čo najskôr dostať situáciu s pandémiou pod kontrolu, „aby sme zabránili zbytočným
úmrtiam, aby mohli deti nastúpiť do škôl, aby sa mohli otvoriť reštaurácie a iné prevádzky, a aby sme naštartovali
už aj tak značne postihnutú ekonomiku“.

Tóth: Verím, že obaja sa poučia
Košický  zástupca  Matovičovcov  v  parlamente  Vojtech  Tóth  je  presvedčený,  že  neštandardné  vzťahy  sú

dôsledkom veľkého tlaku, ktorý so sebou prináša vážnosť aktuálnej situácie.
„Verím tomu, že sa obaja z tohto konfliktu poučia a v mene zmeny, o ktorú všetci usilujeme časom svoje

protichodné postoje potlačia. Rád by som však uviedol, že tento konflikt priamo nezasahuje do dobrých vzťahov a
vzájomnej spolupráce medzi OĽaNO a SaS, napriek prirodzenej odlišnosti v názoroch. Spolupráca funguje aj na
pôde miestnej samosprávy u nás v Košiciach, napriek konfliktu medzi hlavnými predstaviteľmi oboch strán.“

Verí, že vládna koalícia vydrží aj keď sa názorovo často rozchádza.
„Je na nás, naprieč celým politickým spektrom, aby sme aspoň na čas odložili konflikty a spolupracovali. Na

tomto mieste mám na mysli aj opozíciu.“
Tóth je presvedčený, že plošné testovanie má zmysel v prípade aktívnej spolupráce a pomoci miestnych

samospráv, a čo najskoršom využívaní kapacít mobilných odberových miest.
Odborník: Premiér si našiel vinníka
Politológ z Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Michal Cirner vidí v pretrvávajúcom

konflikte osobnú animozitu, politické súperenie a konfrontačný štýl premiéra.
„Zdá sa, že je to pre oboch pánov v niečom zaujímavé. Premiér si našiel vinníka všetkého zlého, čo sa vo

vláde deje, a Richardovi Sulíkovi po každom útoku od premiéra rastú preferencie, preto občas sám prilieva olej do
ohňa a premiéra provokuje.“

Cirner zdôrazňuje, že vláda by aj bez SaS mala v parlamente väčšinu.
„Vládu by musel zradiť ešte ďalší koaličný partner - Za ľudí alebo Sme rodina. Je ešte priskoro na prognózy o

páde vlády, predsa len je tu zodpovednosť za koronakrízu, ale aj programové a iné plány vládnych strán, nemajú
prečo povaliť vlastnú vládu. Ale časom sa to, samozrejme, môže zmeniť.“

Spor medzi premiérom a ministrom hospodárstva
(15 fotografií)
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Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse
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Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk?
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov?

[Späť na obsah]

8. Najviac odchovancov hrá v Trenčíne. Aké je zastúpenie domácich hráčov 
v jednotlivých tímoch extraligy?

[15.01.2021; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport]

https://sport.aktuality.sk/c/478242/najviac-odchovancov-hra-v-trencine-ake-je-
zastupenie-domacich-hracov-v-jednotlivych-timoch-extraligy

Zdroj: TASR
Ján Karašinský
Za Duklu Trenčín v  tejto  sezóne  nastúpilo  až 21 hokejistov z  vlastných zdrojov,  čo je  najviac  spomedzi

všetkých slovenských extraligových klubov. Nasledujú Liptovský Mikuláš a Zvolen, ktorí dali doteraz príležitosť
sedemnástim odchovancom.

Vyplýva to z podrobného rozboru,  v ktorom sme podľa dostupných zdrojov mapovali  skladbu jednotlivých
kádrov. Východiskom boli najmä oficiálne súpisky SZĽH, pričom za odchovanca sme považovali iba hráča, ktorý
bol v danom extraligovom klube už počas hokejových tried, teda minimálne v kategórii starších žiakov či kadetov.
Pokiaľ však hokejista prišiel do klubu až v doraste, alebo v juniorke, nezapočítali sme ho medzi odchovancov.

V DUKLE LEN PIATI SLOVÁCI Z INÉHO REGIÓNU
Pozície Trenčína, Liptovského Mikuláša či Popradu, ako klubov s najvyšším počtom odchovancov, nie sú

prekvapujúce. Na popredných priečkach nášho rebríčka sa pohybovali aj v predchádzajúcich sezónach. Naopak,
Zvolen dal v porovnaní s minulosťou svojim hráčom viac príležitostí.

V drese Trenčína nastúpilo minimálne na jeden zápas už 46 rôznych hráčov, vrátane brankárov. Dôvodom
pre takýto vysoký počet boli najmä početné zranenia, ktoré trápili káder Dukly. Príležitosť pritom dostali najmä
hokejisti z regiónu (Trenčín, Dubnica, Púchov). Z iných slovenských miest je v súčasnom kádri len štvorica Michal
Valent, Jozef Sládok, Lukáš Paukovček a Branislav Rehuš. V Dukle sa zároveň vystriedalo 12 cudzincov.

V niektorých prípadoch nie je jednoduché určiť, či je hráč odchovanec daného klubu. Napríklad vtedy, ak do
klubu prišiel  z  iného mesta už vo veľmi  mladom veku.  Viditeľný je  totiž  trend,  že  talentovaní  hráči  sa už v
mládežníckych kategóriách presúvali do hokejových centier ako Trenčín či Poprad. Dlhodobo najznámejší príklad
je prechod perspektívnych hráčov z Dubnice nad Váhom do Trenčína.

Zo  súčasného  kádra  Dukly  sú  to  Peter  Sojčík,  Jozef  Švec,  Marek  Valach,  Martin  Chromiak  a  Michal
Chatrnúch. Hoci sa viacerí hokejisti do Trenčína dostali už v mladom veku, na ich formovaní mali rozhodujúci
podiel práve tréneri v Dubnici.

Marek Valach z HK Dukla Trenčín. Zdroj: SITA
TROJICA S VÝRAZNÝM ODSTUPOM
Podobný prípad je aj prechod talentovaných hokejistov z Detvy do Zvolena či z Brezna do Banskej Bystrice.

Bratislavský  Slovan  má  vo  svojom  kádri  hokejistov  vyrastajúcich  v  Ružinove,  Košičania  zase  rodených
Prešovčanov.

Na konci rebríčka odchovancov sa s výrazným odstupom nachádza trojica Detva, Michalovce a Nové Zámky.
Za tie ako odchovanec pravidelne nastupuje len útočník Richard Ondrušek. V dvoch zápasoch sa objavil ešte aj
18-ročný Ferdinand Tóth, ktorý hokejovo vyrastal nielen v Nových Zámkoch, ale aj v Slovane.

VÝRAZNÉ ZASTÚPENIE SPIŠIAKOV
Ak sa pozrieme na celkový počet odchovancov jednotlivých klubov, teda nielen na tých v klube, ktorý ich

vychoval a za ktorý aj v tejto sezóne v extralige nastúpili, ale aj v kádroch ostatných účastníkov najvyššej súťaže,
bude patriť prvenstvo Zvolenu s 33 hráčmi. K sedemnástim odchovancom v kádri HKM je potrebné pripočítať ešte
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ďalších desiatich v susednej Detve a aj Michala Chovana, Martina Pospíšila (obaja Košice), Dávida Mudráka,
Jána Ťavodu (obaja Michalovce), Juraja Valacha (Slovan) a Jozefa Sládka (Trenčín).

Medzi  296 slovenskými hokejistami, ktorí sa k dnešnému dňu minimálne raz objavili  na oficiálnej súpiske
extraligových tímov (v Miškovci hrá slovenský rodák Karol Csányi), má spomedzi klubov, ktoré nie sú účastníkmi
extraligy, najvyššie zastúpenie  Spišská Nová Ves s pätnástimi odchovancami. Špecifickými prípadmi sú hráči
ako Michal Roman, Adam Dauda, Lukáš Škvarek a Dalibor Dvorský, ktorých hokejovo vychovali v zahraničí.

PREHĽAD ODCHOVANCOV V JEDNOTLIVÝCH KLUBOCH
TRENČÍN (19+2): Juraj Bezúch, Tomáš Bokroš, Marko Daňo, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Jozef Haščák,

Marek  Hecl,  Samuel  Honzek,  Michal  Chatrnúch,  Martin  Chromiak  (obaja  Dubnica/Trenčín),  Matej  Ilenčík
(Púchov/Trenčín), Andrej Kukuča, David Maniaček, Šimon Miklovič, Oliver Okuliar, Erik Rajnoha, Boris Sádecký,
Tomáš Starosta, Roman Vaňo, Marko Stacha, Michal Hlinka.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (16+1): Matej Bača, Matej Bátory, Sebastian Droppa, Adam Haluška, Rudolf Huna,
Simon Kalousek, Patrik Kozel, Michal Králik (L. Mikuláš/Poprad), Andrej Lištiak, Filip Mezovský, Markus Michalík,
Jakub Nemec, Patrik Oško, Matúš Miroslav Parobek, Marcel Petran, Michal Uhrík, Adam Nechaj (Spiš. N. Ves/L.
Mikuláš).

ZVOLEN  (16+1):  Jakub  Čunderlík,  Adrián  Daniš,  Dalibor  Ďuriš,  Nikolas  Gubančok,  Marco  Halama
(Zvolen/Slovan),  Peter  Hraško  (Detva/Zvolen),  Adam  Húska,  Michal  Ivan,  Miloš  Kelemen,  Jakub  Kolenič,
Branislav Kubka, Patrik Marcinek, Jakub Meliško, Radovan Puliš, Adam Trenčan, Peter Zuzin, Marek Ďaloga
(Detva/Zvolen).

POPRAD (16): Peter Bjalončík, Daniel Brejčák, Boris Česánek, Jakub Dzivjak, Marcel Haščák, Adam Jevoš
(Spiš.  N.  Ves/Poprad),  Dominik  Kramár,  Filip  Mešár,  Matej  Paločko,  Matúš  Paločko,  Roman  Rychlík
(Trebišov/Poprad), Dávid Skokan, Patrik Svitana, Alex Šotek, Adrián Valigura, Michael Vandas.

NITRA (15): Erik Čaládi, Erik Gubo, Tomáš Hrnka, Branislav Mezei, Ondrej Molnár, Mário Múčka, Miroslav
Pupák, Marek Slovák, Samuel Socha, Oliver Stümpel, Adam Sýkora, Juraj Šiška, Marek Šramaty, Ivan Švarný,
Marek Tvrdoň.

KOŠICE (13):  Jakub Cibák,  Jakub Demek,  Radek  Deyl,  Juraj  Eliaš,  Oliver  Jokeľ,  Andrej  Kiss,  Christián
Michalčin, Samuel Nagy, Miroslav Novota, Dominik Riečický, Tomáš Slovák, Lukáš Vaculik, Filip Vrábeľ.

SLOVAN  (11+1):  Patrik  Bačik,  Ádam  Beke  (N.  Zámky/Slovan),  Michal  Beňo,  Michal  Jasenec,  Dominik
Jendek,  Patrik  Maier,  Adam  Ondriš  (Ružinov/Slovan),  Antonio  Ožvald,  Samuel  Petráš,  Michal  Sersen
(Gelnica/Slovan), Andrej Škultéty (Ružinov/Slovan), Bruno Mráz.

BANSKÁ BYSTRICA (11):  Filip  Belányi,  Marek Biro,  Matej  Gajan, Michal  Ganz,  Sebastián Hudec, Patrik
Lamper, Jakub Lopeský, Lukáš Lunter, Félix Petrinec, Dominik Sojka, Alex Tamáši.

DETVA  (3+1):  Lukáš  Lalík  (Detva/Zvolen),  Matej  Ľupták  (Detva/Zvolen),  Ján  Sýkora,  Andrej  Golian
(Detva/Zvolen).

MICHALOVCE (3): Matej Farkaš, Jakub Ragan, Pavol Regenda.
NOVÉ ZÁMKY (2): Ferdinand Tóth (N. Zámky/Slovan), Richard Ondrušek.
POZNÁMKA: Ak sú za menom hráča uvedené v zátvorke dva kluby, mali na jeho výchove výrazný podiel oba.

Hráči označení kurzívou už v danom klube nepôsobia.
[Späť na obsah]

9. Očkovanie je absolútnou prioritou
[15.01.2021; hnonline.sk; Publicistika; 00:00; Pavel Novotný]

https://focus.hnonline.sk/publicistika/clanok/2281084-ockovanie-je-absolutnou-
prioritou

Antigénové  testy  použité  v  celoplošnom  testovaní  nie  sú  spoľahlivé  a  na  rozdiel  od  vakcíny  pandémiu
nezastavia, hovorí pre HN molekulárny imunológ Vladimír Leksa.

S novým koronavírusom bojujeme už takmer rok. V čom sa líši od ostatných vírusov?
Najväčšia zákernosť nového typu koronavírusu, teda SARS-CoV-2, spočíva v tom, že ho môžu dosť dlhý čas

prenášať bezpríznakoví ľudia. Teda tí, ktorí sú už infikovaní a zároveň infekční, ale neprejavujú známky choroby.
Tak ho môžu rozširovať medzi ostatných ľudí ešte skôr, než začnú javiť symptómy ochorenia. A to bez toho, aby
si uvedomili, že sú chorí.

Prekvapilo vás to?
Áno, najviac ma asi prekvapila tá dlhá inkubačná doba, počas ktorej ľudia môžu byť vysoko infekční bez toho,

aby boli klinicky chorí.
Koľko dní môže takýto stav trvať?
Priemere sa uvádza päť dní, ale môže to byť i dlhšie, aj viac ako desať dní. Navyše mnoho takýchto ľudí

vôbec neochorie, zostanú asymptomatickí po celý čas. Jednoducho sa u nich počas pozitivity na koronavírus
príznaky ochorenia vôbec neprejavia.  Práve toto je najväčší  rozdiel  oproti  predchádzajúcim koronavírusovým
epidémiám.
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Môžete o nich povedať niečo bližšie?
Prvá z nich – pandémia koronavírusu SARS-1 – vypukla v roku 2002.  Keď sa objavil,  mal oveľa väčšiu

smrtnosť než súčasný SARS-CoV-2. Nešíril sa však tak rýchlo a v takej miere, pretože nakazení ľudia boli ťažko
chorí. Podobne to bolo aj na Blízkom východe v prípade epidémie MERS, ku ktorej došlo o 10 rokov neskôr.

Očakávali ste na jar, že sa nový koronavírus podarí rýchlejšie poraziť?
Na túto tému som rozprával v rádiu ešte v januári minulého roka, keď sa to v Číne objavilo. Predpokladal som,

že sa nám nákazu podarí eliminovať rovnako, ako sa to podarilo pri SARS-1 alebo pri MERS, pretože tieto vírusy
sú do veľkej miery príbuzné. Aj patogenéza ochorenia je veľmi podobná. Očakával som, že so skúsenosťami,
ktoré sme mali, dokážeme aj nový koronavírus relatívne rýchlo poraziť. Žiaľ, nestalo sa tak.

Kde vidíte príčiny?
Dôvodom sú rozdiely, ktoré som už spomenul. Opatrenia, ktoré sa hneď na začiatku zaviedli na letiskách či na

hraniciach, príliš nepomohli, pretože ľudia, ktorí vôbec neboli chorí, mohli šíriť nákazu. Práve preto sa z toho stala
pandémia.

Ako by sme situáciu vedeli na jar minulého roka lepšie riešiť s vedomosťami, ktoré máme dnes?
Pomohlo  by  vtedy,  keby všetci  ľudia,  ktorí  pricestovali  z  Číny,  išli  preventívne  na  10  dní  do  karantény.

Najsilnejšou zbraňou by bolo od začiatku masívne testovanie, dôsledné trasovanie, teda mapovanie kontaktov, a
následná karanténa. Ale testy vtedy neboli ešte príliš k dispozícii.

Zvládli situáciu medzinárodné inštitúcie?
Zrejme by sa to vyvíjalo lepšie, keby Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandemický stav o mesiac

skôr.  A  tiež  keby  sa  hneď  od  začiatku  veľmi  tvrdo  nariadilo  nosenie  rúšok.  Toto  podcenila  aj  samotná
zdravotnícka organizácia, ktorá v tom nemala dosť dlho jasno. Takže áno, mohlo to byť lepšie.

Dnes máme vakcínu, začalo sa globálne očkovanie. Vy sám ste pred časom povedali, že povinná by mala byť
vakcinácia, a nie celoplošné testovanie. Potvrdzuje to aktuálny vývoj, keď sa situácia prudko zhoršuje?

Antigénové testy, ktoré sa použili na Slovensku v celoplošnom testovaní, nie sú spoľahlivé. Sú vhodné naozaj
len na rýchle a pravidelné testovania v nových ohniskách nákazy, prípadne ako prevencia v nemocniciach alebo
vo veľkých závodoch. Celoplošné testovanie týmito testami pandémiu nedokáže zastaviť. Na rozdiel od vakcíny.
Teraz vidíme, že sa to potvrdilo.

Prekvapilo vás to?
Vôbec nie. V súčasnosti je preto úplne rozhodujúce namiesto plánovania opätovného plošného testovania

skutočne celú energiu a logistiku venovať tomu, aby sa ľudia čím skôr zaočkovali. To je dnes absolútna priorita.
Očkovanie mnoho ľudí odmieta, sú tu rôzne antivaxerské kampane. Ak sa väčšina ľudí nedá zaočkovať, má to

z hľadiska kolektívnej imunity zmysel?
Pre každého jedinca má zmysel, keď sa dá zaočkovať, bez ohľadu na to, koľko ľudí tak urobí. Pretože človek

tým ochráni zdravie samého seba aj svojich najbližších príbuzných, s ktorými prichádza do kontaktu. Ak však
chceme ako celá spoločnosť znovu začať fungovať, chodiť do reštaurácií či do divadiel, a hlavne do škôl, tak by
sa určite mala zaočkovať významná väčšina, minimálne 70 percent obyvateľstva.

Čo by sa stalo, keby sa vakcínu nepodarilo vyvinúť?
Vírus sa začne postupne prispôsobovať. V priebehu rokov až desaťročí sa podobne ako pri každom víruse

evolučne vyselektujú jeho menej závažné kmene. Pretože kmeňov, ktoré spôsobujú ťažké stavy, bude postupne
v populácii prirodzene menej. Pri tých ťažkých formách totiž ľudia ležia v ťažkom stave na lôžkach, nákazu tak
nemôžu šíriť.

Zostane tu s nami koronavírus už navždy, tak ako bežná chrípka?
Poznáme viacero typov ľudských koronavírusov. Niektoré z nich sú už dlhodobo v ľudskej populácii, tých sa

zrejme nezbavíme. Tento konkrétny nový typ je však oveľa nebezpečnejší než bežné sezónne nádchy. Je medzi
nami ľuďmi nový, ešte sa nestihol adaptovať. Keď príde leto, nákaza prirodzene opäť klesne. Ak by sa okrem
toho dala väčšina svetovej  populácie do jesene zaočkovať,  povedzme spomínaných 70 percent,  tak existuje
reálna nádej, že tento vírus úplne zlikvidujeme.

Dnes sa často spomína španielska chrípka spred 100 rokov, keď ľudia ešte nepoznali plošné očkovanie. Je tu
v menej závažnej forme takto stále s nami?

Chrípka a jej rozličné varianty sú tu s nami aj tisícky rokov. Stále existuje nebezpečenstvo, že sa objaví kmeň,
ktorý bude schopný spôsobiť rovnakú pandémiu, akou bola španielska chrípka. Očkovanie vtedy ešte nebolo
masovou a bežnou záležitosťou. Keby sme my teraz nemali žiadne obmedzenia, nezaviedli hygienické pravidlá a
nebola by vakcína, následky by dnes boli pravdepodobne porovnateľné ako vtedy. Počet mŕtvych by bol približne
rovnaký ako pri španielskej chrípke. Ak nie vyšší, lebo dnes je vo svete omnoho väčšia populácia než vtedy.

Dal by sa koronavírus úplne poraziť bez očkovania?
Najväčšia zákernosť nového typu koronavírusu spočíva v tom, že ho šíria najmä ľudia, ktorí nemajú väčšie

problémy. Avšak u druhej, nezanedbateľnej skupiny obyvateľstva vyvoláva veľmi vážne ochorenie, ktoré sa neraz
končí smrťou. Poraziť ho bez vakcíny by si vyžadovalo obrovskú mieru solidarity a zodpovednosti, aby si tá menej
ohrozená skupina uvedomila, že svojím správaním môže zvyšovať riziko pre tých druhých. Dalo by sa to teda
zničiť aj bez očkovania, ale vyžadovalo by si to možno až utopistickú spoločnosť, veľmi láskavú a ohľaduplnú.
Neviem, či sa v takom stave momentálne nachádzame. Preto som presvedčený, že vakcína je jedinou reálnou
zbraňou, ktorá nám pomôže.

Odporcovia opatrení tvrdia, že COVID-19 je len taká obyčajná chrípočka. Dajú sa tieto dve ochorenia vôbec
porovnať?

Nazvať chrípku zdrobneninou svedčí o nedostatočných vedomostiach tých, čo to tvrdia. Chrípka môže byť
takisto veľmi nebezpečná.  Len v 20. storočí  jej podľahlo takmer sto miliónov ľudí. Aj keď koronavírus i  vírus
chrípky sú RNA vírusy,  ide o rozdielne typy.  Klinické prejavy však môžu mať veľmi podobné. Je preto ťažké



presne vymedziť rozdiel. Aj v prípade chrípky totiž môžu vzniknúť kmene, ktoré u väčšiny ľudí nie sú závažné, ale
i  také,  ktoré môžu byť  smrteľné.  Určité  kmene chrípky sú schopné vyvolať  ešte smrteľnejšiu  pandémiu ako
súčasný koronavírus. A rovnako je to pri koronavíruse. Aktuálne pri ňom poznáme viacero kmeňov. Niektoré,
podobne ako chrípkové vírusy, spôsobujú sezónne nádchy, ktoré nie sú nebezpečné, hoci aj tie môžu byť rizikové
pre určitú skupinu ľudí. Napríklad pre tých, čo trpia srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Čo by ste teda odkázali všetkým pochybovačom?
Povedal by som im – fajn, myslite si aj naďalej, že to je banálne ochorenie. Aj tak vás nepresvedčíme, že to

tak nie je. Napokon na to sami prídete. Ale nový koronavírus je nebezpečný predovšetkým v tom, že sa šíri veľmi
rýchlo,  a  v dôsledku toho sa v krátkom čase nakazí  veľká časť populácie,  ktorá vyžaduje  hospitalizáciu.  To
spôsobuje kolaps zdravotného systému. A to sa dotýka aj tých pochybovačov, lebo v takejto situácii si nebudú
môcť liečiť ani to, čo už oni sami za banálnu chrípočku nepovažujú. Povedal by som im – ak chcete fungovať ako
spoločnosť,  mali  by ste sa prispôsobiť  opatreniam, ktoré k nej  patria.  Ak chcete mať funkčné zdravotníctvo,
chodievať do reštaurácií a normálne žiť bez rúšok, mali by ste to vydržať a dať sa zaočkovať. Inak sa nedočkáte.

Vo svete sa objavujú čoraz agresívnejšie  mutácie nového koronavírusu. Bude vakcína účinná na všetky,
alebo sa môže vyvinúť taký typ, ktorý bude voči nej imúnny?

Každý vírus mutuje. Je to prirodzenou vlastnosťou všetkých organizmov, a v prípade vírusov to platí zvlášť.
Tento koronavírus v porovnaní s chrípkou mutuje síce pomalšie, ale predsa mutuje. Čím dlhšie budeme otáľať s
vakcínou, tým vyššie bude riziko, že zmutuje do podoby, ktorá už bude rezistentná, či už voči vakcíne, alebo aj
proti liekom. Zatiaľ však v takom štádiu nie sme.

Smerujeme k tomu bodu?
Varianty, ktoré boli prednedávnom detegované v Anglicku a v Južnej Afrike, sú ešte citlivé na túto vakcínu. Je

to jeden z dôvodov, prečo by sme teraz mali byť veľmi rýchli a pomocou vakcíny vírus čím skôr eliminovať, aby
sme mu nedali šancu na ďalšie mutácie.

Majú si ľudia zvyknúť, že v dôsledku globalizácie sa budú takéto pandémie opakovať častejšie, alebo ide skôr
o výnimku?

Bude  to  čoraz  častejšie.  Príčinou  však  nie  je  ani  tak  globalizácia,  ako  skôr  narušenie  prirodzených
ekosystémov.  Samotná  globalizácia  nemusí  automaticky  znamenať,  že  sa  tieto  ekosystémy  narušia.  Ich
narušenie spôsobuje,  že na ľudí preskakujú zo zvierat  vírusy,  ktoré u nich doteraz neboli.  Každá civilizačná
revolúcia mala za následok, že ľudstvo čoraz viac prenikalo do prírody. A zároveň tým viac vírusov či baktérií
preskakovalo zo živočíchov na ľudí. To sa týka vírusu chrípky, ale napríklad aj baktérie tuberkulózy. V histórii
ľudstva sa to takto stáva. A čím viac budeme narúšať prirodzené ekosystémy, tým sa to bude stávať častejšie.

Potvrdzuje to aj aktuálny vývoj?
Áno, veď SARS-1 tu bol v roku 2002, MERS o 10 rokov neskôr, koronavírus o ďalších osem rokov. Všetky

prišli zo zvierat. Bolo by naivné myslieť si, že žiadne nové vírusy sa už neobjavia. Je dobré, že sa pred tým vieme
brániť  a  získané  know-how  dokážeme  použiť  aj  v  budúcnosti.  Pretože  predpokladám,  že  napríklad  taký
amazonský  prales  je  rezervoárom  vírusov,  ktoré  ešte  nepoznáme.  Tie  nám  spôsobia  veľké  problémy,  keď
definitívne narušíme tamojší biotop. Ak nezmeníme svoj koristnícky vzťah k prírode, nové pandémie sa budú
objavovať čoraz častejšie.

Na Slovensku sa diskutuje o tom, či je etické, aby sa prednostne dávali  zaočkovať známi ľudia. Prečo je
dôležité zachovávať stanovenú postupnosť?

Dôležité  je  hlavne  to,  aby  sa  ľudia  vôbec  dali  očkovať.  V  prvej  vlne  by  sa  prednostne  mali  zaočkovať
zdravotníci, to je v poriadku. A hneď potom tie najohrozenejšie skupiny. Avšak keď tak neurobia, je možné, že
vakcína, ktorá bola pre nich pripravená, sa znehodnotí. Je totiž potrebné uchovávať ju na veľmi nízkych teplotách
a keď sa raz rozmrazí, musí byť použitá. Ak sa však povedzme desatina z objednaných ľudí nenechá zaočkovať,
bolo by ohromnou chybou, keby sa všetky tie vakcíny nepoužili a vyhodili by sa. Skrátka je nevyhnutné mať v tom
nejaký systém. Aj záložný.

Ako by ten systém mal vyzerať?
Bolo by dobré, keby boli pripravené nejaké zálohy, teda ľudia, ktorí majú prioritný záujem byť zaočkovaní.

Napríklad z hľadiska výkonu svojej práce, keď povedzme veľa cestujú, ako športovci, podnikatelia a podobne.
Práve takí sú najčastejšie šíriteľmi. Mohli by si to aj zaplatiť. Mali by teda existovať viaceré očkovacie formáty. V
rámci  jedného  by  sa  v  prvom rade  zaočkovali  zdravotníci  a  potom  najohrozenejšie  skupiny,  čiže  seniori  v
domovoch dôchodcov a chronicky chorí ľudia, ktorí sú najviac náchylní na ťažké stavy ochorenia. No a popritom
by mal bežať druhý program, v ktorom by sa očkovali najaktívnejší ľudia v strednom veku, ktorí najviac šíria vírus.
Domnievam sa teda, že to treba robiť na viacerých frontoch naraz.

Veľká kritika sa zniesla na tenistku Dominiku Cibulkovú, ktorú zaočkovali mimo programu…
Otázka znie,  či  o  tú  vakcínu  naozaj  pripravila  nejakého konkrétneho zdravotníka.  A druhá otázka  je,  či,

naopak, niektoré vakcíny neboli znehodnotené preto, že sa napokon nedal zaočkovať niekto, kto bol objednaný.
V tom by som videl väčší problém, ako v tom, že sa niekto dal zaočkovať skôr. Je totiž mimoriadne dôležité, aby
žiadna vakcína neprepadla a neznehodnotila sa. V takom prípade by sa celkom hodil nejaký náhradník. Napokon,
možno bude mať táto udalosť s Dominikou Cibulkovou pozitívny efekt, keďže ľudia uvidia, že aj športovci majú
záujem nechať sa zaočkovať.

Cibulkovú a ďalších kritizujú za to, že to urobili tajne…
Zase,  keby to  spravila  v  oficiálnej  kampani,  reakcia ľudí  by mohla byť,  že  určite  za  to  dostala  peniaze.

Prípadne, že sa v skutočnosti nezaočkovala a namiesto vakcíny dostala injekciou nejaký vitamín. Je tiež celkom
možné,  že  sa  rozhorčujú  aj  tí,  čo sa  vôbec  neplánovali  dať  očkovať.  Verím,  že  teraz si  i  títo  ľudia  naozaj
uvedomia, že to má význam aj pre nich.



Vakcínou  sa  očkuje  dvakrát.  V  Británii  však  druhú  dávku  podajú  neskôr,  aby  prvú  dávku  dostalo  čo
najrýchlejšie čo najviac ľudí…

Súhlasím s tým postupom. Zachytil som u nás, že sa teraz priamo ráta so zaočkovaním menšieho počtu ľudí,
lebo ich treba očkovať dvakrát. Teda v dvoch dávkach, medzi ktorými je odstup 21 dní. Myslím si, že to významne
spomalí celý proces očkovania. Veď nové vakcíny budú prichádzať kontinuálne. Takže vakcínami, ktoré teraz na
Slovensku už sú, by sa mal zaočkovať určite čo najväčší počet ľudí. A keď dorazia ďalšie vakcíny, použijú sa na
pokračovanie očkovania ďalších ľudí a na druhé dávky pre už zaočkovaných. Ak sa preočkuje o štyri, a nie o tri
týždne, účinnosť vakcíny by to nemalo ovplyvniť.

Kto je Vladimír Leksa
Rodák zo  Spišskej Novej Vsi získal  doktorát  z imunológie na Viedenskej  univerzite.  V súčasnosti  vedie

výskumné práce na Medicínskej univerzite vo Viedni a v Slovenskej akadémii vied v Bratislave.
[Späť na obsah]

10. Ako odľahčiť nemocnice?
[14.01.2021; RTVS Jednotka; Správy a komentáre; 22:00; R / Viliam Hauzer]

Viliam Hauzer, moderátor: „Odľahčiť lôžka v nemocniciach by mohli zariadenia na doliečenie. Presunúť by
tam mohli pacientov, ktorí už nie sú akútni, no domov ešte ísť nemôžu, ich organizmus je totiž aj po prekonaní
COVIDu-19 istý čas oslabený. Starostlivosť o takéhoto pacienta v nemocnici trvá aj tri mesiace. Otázku takejto
starostlivosti a odľahčenia nemocníc kompetentní ešte nedoriešili. Rezort zdravotníctva vyčlenil tri zariadenia v
Zlatých Moravciach, v Sobranciach a v Gelnici, zatiaľ ich nevyužívajú. Svoje zariadenia ponúkol aj rezort obrany.“

Ľudmila Lineková, primárka interného oddelenia v nemocnici v Spišskej Novej Vsi: „Je veľmi veľký tlak na
lôžko a skutočne sa obávame toho, že budeme musieť tak ako naši kolegovia v Taliansku rozhodovať, koho
budeme liečiť, pretože tých miest je veľmi málo.“

Miriam Lapuníková, dočasne poverená riad. Rooseveltovej nemocnice, Banská Bystrica: „Naozaj by nám bolo
veľkou pomocou, keby sme pacientov, ktorí úspešne prekonali COVID-19 a ešte nie sú zrelí k tomu, aby išli sami
domov, sme mohli niekam umiestniť.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „V prípade, že si to situácia bude vyžadovať,
ministerstvo  zdravotníctva  zváži  výber  aj  ďalších  nemocníc.  Aktuálne sú  nastavené takéto tri  nemocnice  na
doliečovanie. V tejto situácii, v ktorej sme momentálne na Slovensku, čo sa týka zdravotníctva, nachádzame, sa
musíme skutočne prioritne sústrediť na tú starostlivosť o tých akútnych pacientov.“

[Späť na obsah]

11. Ako odľahčiť nemocnice?
[14.01.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Andrej Bálint / Ľubomír Bajaník]

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Odľahčiť lôžka v nemocniciach by mohli zariadenia na doliečovanie. Presunutí
by  tam  boli  pacienti,  ktorí  už  nie  sú  akútni,  ale  domov  ešte  nemôžu  ísť.  Otázka  následnej  starostlivosti  a
odľahčenia nemocníc sa ešte nedoriešila. Rezort zdravotníctva vyčlenil tri zariadenia, ale nevyužívajú sa.“

Andrej Bálint, redaktor: „Problémy so spánkom, slabosť či únava. Organizmus človeka je aj po prekonaní
COVIDu-19 istý  čas  oslabený.  Starostlivosť  o  takéhoto  pacienta v  nemocnici  trvá aj  tri  mesiace.  Mnohé zo
zdravotníckych zariadení sa však blížia k naplneniu svojich kapacít.“

Ľudmila Lineková, primárka interného oddelenia v nemocnici v Spišskej Novej Vsi: „Je veľmi veľký tlak na
lôžko a skutočne sa obávame toho, že budeme musieť tak ako naši kolegovia v Taliansku rozhodovať, koho
budeme liečiť, pretože tých miest je veľmi málo.“

Miriam Lapuníková, dočasne poverená riad. Rooseveltovej nemocnice, Banská Bystrica: „Naozaj by nám bolo
veľkou pomocou, keby sme pacientov, ktorí úspešne prekonali COVID-19 a ešte nie sú zrelí k tomu, aby išli sami
domov, sme mohli niekam umiestniť.“

Andrej Bálint: „Špecializované zariadenia, kde by sa takíto pacienti doliečovali, u nás zatiaľ nefungujú.“
Ondrej  Lunter,  podpredseda  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  (nezávislý):  „Preto  sme  požiadali

ministerstvo zdravotníctva, aby vyhradilo nové priestory mimo nemocníc, kde ľudia, ktorí už nie sú v akútnej fáze,
mohli byť pod dozorom lekárov doliečovaní. Napríklad také miesto by mohlo vzniknúť aj v kúpeľoch Sliač.“

Andrej Bálint: „Podľa rezortu zdravotníctva by sa v kúpeľoch nemal o pacientov kto starať. Na doliečovanie
pacientov,  ktorí  koronavírus prekonali,  však vyčlenili  tri  nemocnice v Zlatých Moravciach,  v  Sobranciach a v
Gelnici.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „V prípade, že si to situácia bude vyžadovať,
ministerstvo  zdravotníctva  zváži  výber  aj  ďalších  nemocníc.  Aktuálne sú  nastavené takéto tri  nemocnice  na



doliečovanie. V tejto situácii, v ktorej sme momentálne na Slovensku, čo sa týka zdravotníctva, nachádzame, sa
musíme skutočne prioritne sústrediť na tú starostlivosť o tých akútnych pacientov.“

Andrej  Bálint:  „Na doliečovanie  pacientov  s  ochorením COVID-19 vie  poskytnúť  priestory  aj  ministerstvo
obrany. Ide o vojenské zariadenia v Novej Polianke či v Smrekovici. Konečné rozhodnutie je však na ministerstve
zdravotníctva.“

[Späť na obsah]

12. VIDEO: Basketbalistky UMB ukončili základnú časť prehrou v Ružomberku
[14.01.2021; bbonline.sk; ŠPORT; 17:34; Bonline.sk (Ivan Golembiovský)]

https://bbonline.sk/video-basketbalistky-umb-ukoncili-zakladnu-cast-prehrou-v-
ruzomberku/

V dohrávke 13.  kola  extraligy žien  sa basketbalistky UMB predstavili  na palubovke favorita  súťaže  MBK
Ružomberok.  Banskobystričanky  sa  ani  v  tomto  zápase  nemohli  spoľahnúť  na  svoje  opory  Števulovú  a
Piperkovú.

Od začiatku zápasu bolo jasné, že domáce hráčky nedajú súperkám nič zadarmo. Výrazný 27-bodový náskok
po prvej štvrtine hovorí za všetko. V rovnakom duchu sa pokračovalo až do konca a keďže sa k najúspešnejšej
strelkyni UMB Petre Šunovej nik nepridal, zápas skončil s priepastným 89-bodovým rozdielom. Hráčky BK ŠK
UMB tak po základnej časti obsadili predposledné siedme miesto.

Trénerka BK ŠK UMB Izáková: “Bez srdca, bez energie a s obrovským rešpektom pred hrou súpera. Poznali
sme jeho silu, ale neplnili sme si dohodnuté úlohy a nerešpektovali pokyny. Musíme rýchlo zabudnúť na dnešný
výkon, hoci sme chceli  dôstojnejšie ukončiť základnú časť. Mrzí  nás dnešný výkon, ale chceme uistiť našich
fanúšikov, že sa nevzdávame, čakajú nás súperi druhej štvorky súťaže a veríme, že sa nám podarí ešte prekvapiť
a potešiť tých čo nám veria a držia palce v tomto našom prvom extraligovom ročníku.”

Michaela  Dobrotová:  “Do  zápasu  sme  nastupovali  s  ambíciou  odohrať  solídny  zápas  a  nepoddať  sa
skúsenému družstvu súpera. Bohužiaľ však od úvodného dejstva si Ružomberčanky hrali svoju hru, na ktorú sme
nedokázali reagovať. Nerešpektovali sme v šatni stanovené princípy, chýbala nám bojovnosť, srdce a tímová hra,
ktorá je našim nosným charakterom aj proti tak náročným súperom.”

Zostava  BK  ŠK  UMB  a  body:  Šunová  12,  Chovancová  2,  Kovalenko  2,  Turčanová  2,  Paulechová  2,
Dobrotová, Moravčíková, Mrváňová, Vyšná.

TH: 10/10 – 0/0 Trojky: 9/19 – 2/10 Fauly: 7/14.

|
#
Tím
Skóre
V/P (%) Doma
V/P (%) Von
V/P
%

1

Piešťanské Čajky
1188:691
6/1 (85,71%)
7/0 (100,00%)
13/1
92,86%
2

https://bbonline.sk/video-basketbalistky-umb-ukoncili-zakladnu-cast-prehrou-v-ruzomberku/
https://bbonline.sk/video-basketbalistky-umb-ukoncili-zakladnu-cast-prehrou-v-ruzomberku/


MBK Ružomberok
1210:621
6/1 (85,71%)
6/1 (85,71%)
12/2
85,71%
3

YOUNG ANGELS Košice
1044:763
6/1 (85,71%)
5/2 (71,43%)
11/3
78,57%
4

ŠBK Šamorín
962:826
4/3 (57,14%)
4/3 (57,14%)
8/6
57,14%
5

BK ŠKP 08 Banská Bystrica
782:816
3/4 (42,86%)
3/4 (42,86%)
6/8
42,86%
6

BAM Poprad
700:1000
2/5 (28,57%)
2/5 (28,57%)
4/10
28,57%
7

BK ŠK UMB Banská Bystrica
573:1091
1/6 (14,29%)
1/6 (14,29%)
2/12
14,29%
8

ŠKBD Spišská Nová Ves
524:1175
0/7 (0,00%)
0/7 (0,00%)
0/14
0,00%
-|
Basketbalistky UMB odštartujú nadstavbovú časť už v sobotu 16. januára na palubovke Popradu.

[Späť na obsah]

13. Ako odľahčiť nemocnice?
[14.01.2021; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Kristína Plajdicsková]



Kristína  Plajdicsková,  redaktorka:  „Už  nie  sú  v  akútnom  stave,  ale  ešte  nemôžu  ísť  domov.  Otázka
starostlivosti o pacientov, ktorí prekonali COVID-19, ostáva stále nejasná. Práve špeciálne zariadenia, kde by sa
doliečovali,  by  mohli  odľahčiť  nemocnice.  Ministerstvo  zdravotníctva  na  to  vyčlenilo  tri,  doteraz  ich  ale
nevyužívajú.“

Andrej Bálint, redaktor: „Problémy so spánkom, slabosť či únava. Organizmus človeka je aj po prekonaní
COVIDu-19 istý  čas  oslabený.  Starostlivosť  o  takéhoto  pacienta v  nemocnici  trvá aj  tri  mesiace.  Mnohé zo
zdravotníckych zariadení sa však blížia k naplneniu svojich kapacít.“

Ľudmila Lineková, primárka interného oddelenia v nemocnici v Spišskej Novej Vsi: „Je veľmi veľký tlak na
lôžko a skutočne sa obávame toho, že budeme musieť tak ako naši kolegovia v Taliansku rozhodovať, koho
budeme liečiť, pretože tých miest je veľmi málo.“

Miriam Lapuníková, dočasne poverená riad. Rooseveltovej nemocnice, Banská Bystrica: „Naozaj by nám bolo
veľkou pomocou, keby sme pacientov, ktorí úspešne prekonali COVID-19 a ešte nie sú zrelí k tomu, aby išli sami
domov, sme mohli niekam umiestniť.“

Andrej Bálint: „Špecializované zariadenia, kde by sa takíto pacienti doliečovali, u nás zatiaľ nefungujú.“
Ondrej  Lunter,  podpredseda  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  (nezávislý):  „Preto  sme  požiadali

ministerstvo zdravotníctva, aby vyhradilo nové priestory mimo nemocníc, kde ľudia, ktorí už nie sú v akútnej fáze,
mohli byť pod dozorom lekárov doliečovaní. Napríklad také miesto by mohlo vzniknúť aj v kúpeľoch Sliač.“

Andrej Bálint: „Podľa rezortu zdravotníctva by sa v kúpeľoch nemal o pacientov kto starať. Na doliečovanie
pacientov,  ktorí  koronavírus prekonali,  však vyčlenili  tri  nemocnice v Zlatých Moravciach,  v  Sobranciach a v
Gelnici.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „V prípade, že si to situácia bude vyžadovať,
ministerstvo  zdravotníctva  zváži  výber  aj  ďalších  nemocníc.  Aktuálne sú  nastavené takéto tri  nemocnice  na
doliečovanie. V tejto situácii, v ktorej sme momentálne na Slovensku, čo sa týka zdravotníctva, nachádzame, sa
musíme skutočne prioritne sústrediť na tú starostlivosť o tých akútnych pacientov.“

Andrej  Bálint:  „Na doliečovanie  pacientov  s  ochorením COVID-19 vie  poskytnúť  priestory  aj  ministerstvo
obrany. Ide o vojenské zariadenia v Novej Polianke či v Smrekovici. Konečné rozhodnutie je však na ministerstve
zdravotníctva.“

[Späť na obsah]

14. Ako odľahčiť nemocnice?
[14.01.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Andrej Bálint / Jana Majeská]

Jana Majeská, moderátorka: „Už nie sú v akútnom stave, ale domov ísť ešte nemôžu. Otázka starostlivosti o
pacientov, ktorí prekonali COVID-19, zostáva stále nejasná. Práve špeciálne zariadenia, kde by sa takýto pacienti
doliečovali, by mohli odľahčiť nemocnice. Rezort zdravotníctva na to vyčlenil tri, doteraz ich však nevyužívajú.“

Andrej Bálint, redaktor: „Problémy so spánkom, slabosť či únava. Organizmus človeka je aj po prekonaní
COVIDu-19 istý  čas  oslabený.  Starostlivosť  o  takéhoto  pacienta v  nemocnici  trvá aj  tri  mesiace.  Mnohé zo
zdravotníckych zariadení sa však blížia k naplneniu svojich kapacít.“

Ľudmila Lineková, primárka interného oddelenia v nemocnici v Spišskej Novej Vsi: „Je veľmi veľký tlak na
lôžko a skutočne sa obávame toho, že budeme musieť tak ako naši kolegovia v Taliansku rozhodovať, koho
budeme liečiť, pretože tých miest je veľmi málo.“

Miriam Lapuníková, dočasne poverená riad. Rooseveltovej nemocnice, Banská Bystrica: „Naozaj by nám bolo
veľkou pomocou, keby sme pacientov, ktorí úspešne prekonali COVID-19 a ešte nie sú zrelí k tomu, aby išli sami
domov, sme mohli niekam umiestniť.“

Andrej Bálint: „Špecializované zariadenia, kde by sa takíto pacienti doliečovali, u nás zatiaľ nefungujú.“
Ondrej  Lunter,  podpredseda  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  (nezávislý):  „Preto  sme  požiadali

ministerstvo zdravotníctva, aby vyhradilo nové priestory mimo nemocníc, kde ľudia, ktorí už nie sú v akútnej fáze,
mohli byť pod dozorom lekárov doliečovaní. Napríklad také miesto by mohlo vzniknúť aj v kúpeľoch Sliač.“

Andrej Bálint: „Podľa rezortu zdravotníctva by sa v kúpeľoch nemal o pacientov kto starať. Na doliečovanie
pacientov,  ktorí  koronavírus prekonali,  však vyčlenili  tri  nemocnice v Zlatých Moravciach,  v  Sobranciach a v
Gelnici.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „V prípade, že si to situácia bude vyžadovať,
ministerstvo  zdravotníctva  zváži  výber  aj  ďalších  nemocníc.  Aktuálne sú  nastavené takéto tri  nemocnice  na
doliečovanie. V tejto situácii, v ktorej sme momentálne na Slovensku, čo sa týka zdravotníctva, nachádzame, sa
musíme skutočne prioritne sústrediť na tú starostlivosť o tých akútnych pacientov.“

Andrej  Bálint:  „Na doliečovanie  pacientov  s  ochorením COVID-19 vie  poskytnúť  priestory  aj  ministerstvo
obrany. Ide o vojenské zariadenia v Novej Polianke či v Smrekovici. Konečné rozhodnutie je však na ministerstve
zdravotníctva.“

[Späť na obsah]



15. Zariadenia, kde by doliečovali pacienti s koronavírusom u nás zatiaľ 
nefungujú

[14.01.2021; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Andrej Bálint;Marie Balážová 
Melníková / Soňa Juriková]

Soňa Juriková, moderátorka:
„Pacienti,  ktorí  už nie  sú v akútnom stave ochorenia COVID-19,  ale  ešte v nie  v takom dobrom, aby ich

nemocnice  prepustili  domov,  by  sa  mohli  doliečiť  v špeciálnych  zariadeniach.  Tým  by  a odľahčil  nápor
v nemocniciach. Rezort zdravotníctva vyčlenil na tento účel tri nemocnice. Doteraz sa ale nevyužívajú.“

Andrej Bálint, redaktor:
„Problémy so  spánkom,  slabosť  či  únava.  Organizmus  človeka  je  aj  po  prekonaní  COVIDu-19  istý  čas

oslabený. Starostlivosť o takéhoto pacienta, obzvlášť ak sa lieči v nemocnici, trvá aj tri mesiace. Podľa primárky
interného oddelenia nemocnice v Spišskej Novej Vsi Ľudmily Linekovej,  sa mnohé z nich blížia  k naplneniu
svojich kapacít.“

Ľudmila Lineková, Nemocnica Spišská Nová Ves:
„Je  veľmi  veľký  tlak  na  lôžko  a skutočne sa  obávame toho,  že  budeme musieť  tak,  ako  naši  kolegovia

v Taliansku rozhodovať, koho budeme liečiť.“
Andrej Bálint:
„Dopĺňa Miriam Lapuníková, dočasne poverená riadením Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.“
Miriam Lapuníková, dočasne poverená riadením Rooseveltovej nemocnice v BB:
„Naozaj by nám bolo veľkou pomocou, keby sme pacientov, ktorí úspešne prekonali COVID-19 a ešte nie sú

zrelí k tomu, aby išli sami domov, sme mohli niekam umiestniť.“
Andrej Bálint:
„Zariadenia,  kde  by  sa  títo  pacienti  doliečovali,  u nás  zatiaľ  nefungujú.  Podpredseda  Banskobystrického

samosprávneho kraja Ondrej Lunter preto požiadal ministerstvo zdravotníctva, aby vyhradilo nové priestory mimo
nemocníc.“

Ondrej Lunter, podpredseda BBSK:
„Kde ľudia, ktorí už nie sú v akútnej fáze, mohli byť pod dozorom lekárov doliečovaní. Napríklad také miesto

by mohlo vzniknúť aj v Kúpeľoch Sliač.“
Andrej Bálint:
„Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová hovorí, že by sa v kúpeľoch nemal o pacientov kto starať.

Vyčlenili  však  tri  nemocnice,  kde  by  sa  pacienti,  ktorí  koronavírus  prekonali,  mohli  doliečovať  –  v Zlatých
Moravciach, v Sobranciach a Gelnici.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:
„V prípade, že si to situácia bude vyžadovať,  ministerstvo zdravotníctva zváži  výber aj ďalších nemocníc.

Aktuálne  sú  nastavené  takéto  tri  nemocnice  na  doliečovanie.  V tejto  situácii,  v  ktorej  sa  momentálne  na
Slovensku, čo sa týka zdravotníctva nachádzame, sa musíme skutočne prioritne sústrediť  na tú starostlivosť
o tých akútnych pacientov.“

Andrej Bálint:
„Na  doliečovanie  pacientov  s ochorením  COVID-19  vie  poskytnúť  priestory  aj  ministerstvo  obrany.  Ide

o vojenské  zariadenia  v Novej  Polianke  či  v Smrekovici.  Konečné  rozhodnutie  je  však  na  ministerstve
zdravotníctva.“

[Späť na obsah]

16. HOROROVÁ nehoda v Letanovciach: Muž autom pritlačil chlapčeka (†9) o 
betónový plot!

[14.01.2021; pluska.sk; 10:52; redakcia]

https://www1.pluska.sk/krimi/hororova-nehoda-letanovciach-muz-autom-pritlacil-
chlapceka-9-betonovy-plot

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 1.) dopoludnia v obci Letanovce, časť Strelníky,  v okrese
Spišská Nová Ves si vyžiadala život deväťročného chlapca. TASR o tom informovala košická krajská policajná
hovorkyňa Jana Mésarová.

https://www1.pluska.sk/krimi/hororova-nehoda-letanovciach-muz-autom-pritlacil-chlapceka-9-betonovy-plot
https://www1.pluska.sk/krimi/hororova-nehoda-letanovciach-muz-autom-pritlacil-chlapceka-9-betonovy-plot


„Podľa doterajších zistení 41-ročný vodič z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia,
viedol  vozidlo  po  Okružnej  ulici  a  pravdepodobne  v  dôsledku neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel s
vozidlom čiastočne mimo cestu,“ uviedla hovorkyňa.

Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a narazil
do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty. Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o betónový
plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu
do nemocnice podľahol.

Ako  priblížila  Mésarová,  u  vodiča  požitie  alkoholických  nápojov  zistené  nebolo.  Na  vozidle  bola  škoda
predbežne odhadnutá na 700 eur. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec na mieste prevzal
vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v  Spišskej Novej Vsi, ktorý v
tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

„Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej
dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti,“ dodala hovorkyňa.

[Späť na obsah]

17. Tragédia v Letanovciach: Muž zrazil chlapca (†9). Do auta sadol napriek 
tomu, že nemá vodičák

[14.01.2021; tvnoviny.sk; Domáce; 10:36; LETANOVCE/TASR]

http://www.tvnoviny.sk/a/2017956

Vozidlo zatlačilo chodca o betónový plot, pri prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.
Zdieľať článok
Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 1.) dopoludnia v obci Letanovce, časť Strelníky,  v okrese

Spišská Nová Ves si vyžiadala život deväťročného chlapca, informovala košická krajská policajná hovorkyňa
Jana Mésarová.

„Podľa doterajších zistení 41-ročný vodič z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia,
viedol  vozidlo  po  Okružnej  ulici  a  pravdepodobne  v  dôsledku neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel s
vozidlom čiastočne mimo cestu," uviedla hovorkyňa.

Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a narazil
do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty. Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o betónový
plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu
do nemocnice podľahol.

Ako  priblížila  Mésarová,  u  vodiča  požitie  alkoholických  nápojov  zistené  nebolo.  Na  vozidle  bola  škoda
predbežne odhadnutá na 700 eur. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec na mieste prevzal
vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v  Spišskej Novej Vsi, ktorý v
tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

„Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej
dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti," dodala hovorkyňa.

–>
[Späť na obsah]

18. Tragická nehoda neďaleko Spišskej: Muž bez vodičáku zrazil dieťa
[14.01.2021; dnes24.sk; Spisska; 10:23; redakcia]

https://spisska.dnes24.sk/tragicka-nehoda-nedaleko-spisskej-muz-bez-vodicaku-zrazil-
dieta-379976

41-ročný  muž  bez  vodičského  oprávnenia  si  sadol  za  volant.  Jeho  rozhodnutie  malo  fatálne  následky.
Chlapec zrážku neprežil.

V stredu (13. januára) dopoludnia došlo v obci Letanovce v okrese Spišská Nová Ves k dopravnej nehode,
ktorá si vyžiadala život maloletého chlapca.

Zbytočná tragédia

https://spisska.dnes24.sk/tragicka-nehoda-nedaleko-spisskej-muz-bez-vodicaku-zrazil-dieta-379976
https://spisska.dnes24.sk/tragicka-nehoda-nedaleko-spisskej-muz-bez-vodicaku-zrazil-dieta-379976
http://www.tvnoviny.sk/a/2017956


„Podľa doterajších zistení  41-ročný vodič  z uvedenej  obce,  ktorý  nie  je  držiteľom vodičského oprávnenia,
viedol  vozidlo  po  Okružnej  ulici  a  pravdepodobne  v dôsledku  neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä  svojim
schopnostiam,  vlastnostiam vozidla  a  nákladu,  poveternostným podmienkam,  stavu  a  povahe vozovky zišiel
s vozidlom čiastočne mimo cestu,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a narazil
do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty. Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o betónový
plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu
do nemocnice podľahol.

Prečin usmrtenia
Ako  priblížila  Mésarová,  u vodiča  požitie  alkoholických  nápojov  zistené  nebolo.  Na  vozidle  bola  škoda

predbežne odhadnutá na 700 eur. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec na mieste prevzal
vyšetrovateľ  odboru kriminálnej  polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi,  ktorý
v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

„Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej
dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti,“ dodala hovorkyňa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
[Späť na obsah]

19. Vodič bez vodičského preukazu zrazil dieťa, zraneniam podľahlo
[14.01.2021; aktuality.sk; Regióny; 09:55; Robo Hakl]

https://www.aktuality.sk/clanok/855718/vodic-bez-vodicskeho-preukazu-zrazil-dieta-
zraneniam-podlahlo/

Život dieťaťa si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v osade Strelníky v Letanovciach.
Len 9-ročný chlapec utrpel v stredu pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu do

nemocnice podľahol. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru Jana Mésarová.
„K vážnej dopravnej nehode došlo v obci Letanovce, v osade Strelníky, v okrese Spišská Nová Ves. Podľa

doterajších zistení 41-ročný vodič z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia, viedol vozidlo
značky Kia Ceed po Okružnej ulici a pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel s
vozidlom čiastočne mimo cestu,“ uviedla Mésarová.

Vodič sa chcel s autom dostať na cestu, pričom ako vchádzal  na cestu, prešiel cez celú šírku vozovky a
narazil do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty.

„Vozidlo ho po náraze zatlačilo o betónový plot. Chlapec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým
počas prevozu do nemocnice podľahol. U vodiča požitie alkoholických nápojov zistené nebolo,“ dodala.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto
súvislosti  začal  trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.  Príčinou havárie sa bude zaoberať  aj znalec z odboru
cestnej dopravy.

[Späť na obsah]

20. Pri nehode zomrel maloletý chlapec, šofér auta nebol držiteľom vodičského
oprávnenia (foto)

[14.01.2021; webnoviny.sk; Dopravné správy z ciest; 09:44; redakcia]

https://www.webnoviny.sk/pri-nehode-zomrel-malolety-chlapec-sofer-auta-nebol-
drzitelom-vodicskeho-opravnenia-foto/

Život maloletého chlapca si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v stredu v Letanovciach v okrese Spišská Nová
Ves. Dieťa zrazil 41-ročný vodič, ktorý ani nie je držiteľom vodičského oprávnenia.

Ako informovala  košická  krajská  polícia,  vodič  Kia  neprispôsobil  rýchlosť  a  zachytil  chodca,  ktorý  utrpel
zranenia nezlúčiteľné so životom.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.
[Späť na obsah]

https://www.webnoviny.sk/pri-nehode-zomrel-malolety-chlapec-sofer-auta-nebol-drzitelom-vodicskeho-opravnenia-foto/
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21. Nešťastie na východe: Muž bez vodičáku zrazil dieťa, chlapec zraneniam 
podľahol

[14.01.2021; cas.sk; Čas.sk; 09:11; Čas.sk]

https://www.cas.sk/clanok/1074587/tragedia-na-vychode-muz-bez-vodicaku-zrazil-
dieta-chlapec-zraneniam-podlahol/

0
Otvoriť galériu
V  stredu  dopoludnia  došlo  v  obci  Letanovce  (okres  Spišská Nová Ves)  k  dopravnej  nehode,  ktorá  si

vyžiadala život maloletého chlapca.
Muž  (41)  bez  vodičského  oprávnenie  si  sadol  za  volant.  Jeho  rozhodnutie  malo  tragický  následok.  “V

dôsledku  neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä  svojím  schopnostiam,  vlastnostiam  vozidla  a  nákladu,
poveternostným  podmienkam,  stavu  a  povahe  vozovky  s  vozidlom  zachytil  maloletého  chodca,  ktorý  utrpel
zranenia nezlučiteľné so životom,” informovali policajti na sociálnej sieti.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ Spišská Nová Ves začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Dopravná nehoda
je v štádiu vyšetrovania.

0
Foto:
Nehoda skončila tragicky. Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

[Späť na obsah]

22. Pri nehode zomrel maloletý chlapec, šofér auta nebol držiteľom vodičského
oprávnenia (foto)

[14.01.2021; 24hod.sk; Z domova; 08:44; redakcia]

https://www.24hod.sk/pri-nehode-zomrel-malolety-chlapec-sofer-auta-nebol-drzitelom-
vodicskeho-opravnenia-foto-cl748335.html

Život maloletého chlapca si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v stredu v Letanovciach v okrese Spišská Nová
Ves. Dieťa zrazil 41-ročný vodič, ktorý ani nie je držiteľom vodičského …

14.1.2021  (Webnoviny.sk)  -  Život  maloletého  chlapca  si  vyžiadala  nehoda,  ktorá  sa  stala  v  stredu  v
Letanovciach v okrese  Spišská Nová Ves. Dieťa zrazil  41-ročný vodič, ktorý ani nie je držiteľom vodičského
oprávnenia.

Ako informovala  košická  krajská  polícia,  vodič  Kia  neprispôsobil  rýchlosť  a  zachytil  chodca,  ktorý  utrpel
zranenia nezlúčiteľné so životom.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.
[Späť na obsah]

23. Ako Slovensko a svet bojuje s koronavírusom (súhrn) [akt.21:59]
[14.01.2021; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Veronika Orviská;SME.SK]

https://domov.sme.sk/c/22367400/koronavirus-sirenie-vyvoj-covid-19.html

Situáciu okolo nového koronavírusu a ochorenia COVID-19 sledujeme každý deň minútu po minúte.
Koronavírus SARS-CoV-2 sa prvýkrát  objavil  koncom roku 2019 v  čínskom veľkomeste Wu-chan a jeho

pôvod sa predpokladá v infikovanom zvierati.

https://domov.sme.sk/c/22367400/koronavirus-sirenie-vyvoj-covid-19.html
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https://www.cas.sk/clanok/1074587/tragedia-na-vychode-muz-bez-vodicaku-zrazil-dieta-chlapec-zraneniam-podlahol/
https://www.cas.sk/clanok/1074587/tragedia-na-vychode-muz-bez-vodicaku-zrazil-dieta-chlapec-zraneniam-podlahol/


Vírus sa postupne rozšíril do všetkých čínskych provincií a desiatok ďalších krajín na všetkých kontinentoch.
Nákaza tak paralyzovala veľkú časť sveta. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila globálny stav zdravotnej
núdze a nákazu označila za pandémiu.

Počet prípadov respiračného ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, sa začal počítať na
státisíce, na svedomí má tiež tisíce obetí.

((piano))
Na sme.sk každý deň minútu po minúte sledujeme vývoj okolo šírenia nákazy a prinášame súhrn všetkého

doterajšieho diania:
Štvrtok, 14. 1. 2021 Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Schválili  pokuty  za  porušenie  pravidiel  očkovania  (minúta  po

minúte)Čítajte
S covidom je v slovenských nemocniciach viac ako tritisíc pacientov.
Pandémia si na Slovensku vyžiadala 3 260 obetí.
Británia v obave pred brazílskym variantom SARS-CoV-2 zatvára hranice.
Francúzsko zavádza celoplošný zákaz vychádzania a prísne kontroly na hraniciach.
Pápež František a Benedikt XVI. dostali vakcínu proti COVID-19.
Streda, 13. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Sulík uznal  podiel  viny na nedorozumení o plošnom testovaní

(minúta po minúte) Čítajte
PCR testy odhalili ďalších 3 576 nakazených koronavírusom.
Sulík vysvetlil nedorozumenie ohľadom plošného testovania, Matovič zverejnil nahrávku.
Mutácia koronavírusu sa potvrdila v Banskej Bystrici či Trenčíne.
Dorazilo ďalších 51 480 dávok očkovacej látky Comirnaty od Pfizer – BioNTech.
Utorok, 12. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Portugalský prezident mal pozitívny test (minúta po minúte) Čítajte
Parlament odobril predĺženie núdzového stavu.
Košice po týždni opäť zorganizujú plošné testovanie.
AstraZeneca podala žiadosť o registráciu svojej vakcíny v Európe.
V Nitre pribudol už tretí chladiaci príves pre mŕtvych.
Polícia vo zvýšenej miere kontroluje dodržiavanie opatrení.
Pondelok, 11. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko čaká ďalšie plošné testovanie, lockdown nezabral (minúta po minúte) Čítajte
Premiér Matovič oznámil ďalšie celoplošné testovanie.
Situácia na Slovensku sa zatiaľ nezlepšuje.
PCR testy odhalili 860 nakazených.
V okrese Nitra platí sprísnený zákaz vychádzania.
Nedeľa, 10. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPozitivita je v Nitre výrazne vyššia ako pri celoslovenskom testovaní Čítajte
Matovič opäť kritizoval Sulíka, odvolávať ho však nebude.
Pre epidemiologickú situáciu mimoriadne zasadne vláda,  premiér  avizuje  kombináciu prísnych  opatrení  a

masívneho testovania.
Pri plošnom testovaní v okrese Nitra bola pozitivita štvornásobne vyššia ako pri celoslovenskom testovaní.
PCR testy na Slovensku odhalili takmer 3-tisíc nových nakazených.
Z antigénov bolo pozitívnych 1315 vzoriek.
Na ochorenie Covid-19 zomrelo ďalších 82 pacientov.
Japonsko zistilo doteraz neznámy variant koronavírusu.
Sobota, 9. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokBritský variant vírusu potvrdili aj v Bratislave, Krajčí avizuje ťažké časy Čítajte
Britský variant vírusu potvrdili už aj v Bratislave, oznámil Krajčí.
Premiér Igor Matovič stratil dôveru voči Richardovi Sulíkovi.
V Košiciach a v okrese Nitra pokračovalo plošné testovanie.
Obyvateľov testoval aj Púchov.
PCR testy na Slovensku odhalili ďalších viac ako 4-tisíc nakazených.
Z antigénov bolo pozitívnych 3 634 vzoriek.
Rakúsko obnovuje kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom.
Proti covidu zaočkovali britskú kráľovnú Alžbetu II aj princa Philipa.
Piatok, 8. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Infekčnejší variant koronavírusu zachytili už aj v Nitre (minúta po

minúte) Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili ďalších 2 980 prípadov.
Slovenská spoločnosť MultiplexDX vyvinula nový PCR test na indikáciu variantu SARS-CoV-2 z Británie.
Nový variant koronavírusu z Británie majú už aj v Nitre.
Nitra aj Košice už začali s plošným testovaním.
Štvrtok, 7. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Sulík  bol  na  dovolenke  v  zahraničí,  Matovič  ho  kritizuje,  že

nechodí na vládu (minúta po minúte) Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili celkovo viac ako 198-tisíc nakazených.



Na Slovensku odhalili PCR testy 2 137 nakazených, antigénové 2 102.
Prvá časť antigénových testov dorazila na Slovensko.
Situácia v nitrianskej nemocnici je stále kritická.
Polícia intenzívnejšie kontroluje dodržiavanie opatrení.
V Česku pribudol rekordný počet nakazených.
Streda, 6. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokÚnia schválila už druhú vakcínu proti COVID-19 Čítajte
Tempo očkovania treba podľa Krajčího koordinovať s dostupnosťou dávok.
Od pondelka bude v Nitre prísnejší zákaz vychádzania. Výnimkou bude negatívny test.
Európska lieková agentúra schválila vakcínu firmy Moderna.
PCR testy odhalili ďalších 4 959 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.
Vedľajšie účinky z vakcíny malo v Česku len desať ľudí.
Utorok, 5. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDo práce len s negatívnym testom, okres Nitra čaká plošné testovanie Čítajte
Okres Nitra čaká plošné testovanie, do práce sa bude dať ísť iba s negatívnym testom.
Plošne testovať budú aj v Košiciach.
Krajčí potvrdil výskyt mutácie koronavírusu na Slovensku.
Strana Hlas podá trestné oznámenie na premiéra a členov vlády.
Pribudlo 2 989 nakazených po vyšetrení PCR testami a 82 úmrtí.
Z 69 968 antigénových testov bolo pozitívnych 7 223.
Pondelok, 4. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDeti sa do škôl na budúci týždeň nevrátia, externú časť maturity rušia Čítajte
PCR testy odhalili 636 nových prípadov, zomrelo ďalších 204 ľudí.
Na Slovensku potvrdili novú mutáciu koronavírusu.
Externú časť maturitnej skúšky rušia, nebude ani testovanie piatakov.
Nedeľa, 3. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na Slovensku:  Zomrelo  67  pacientov,  PCR testy  odhalili  1  219  infikovaných

(minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1 219 prípadov z PCR testov , počet úmrtí sa zvýšil o 67.
Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 prekročil v Británii hranicu 75-tisíc.
Počet úmrtí v USA presiahol 350-tisíc.
Sobota, 2. 1. 2021Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZdravotníci sa už môžu na očkovanie hlásiť online, nakazilo sa 1 700 ľudí Čítajte
Laboratóriá odhalili cez PCR testy 1 736 nakazených.
Zdravotníci sa môžu na očkovanie hlásiť online, zverejnili formulár.
Žilinský biskup Galis má koronavírus, je v nemocnici.
Piatok, 1. 1. 2021 Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZačal platiť prísnejší lockdown, zomrel rekordný počet pacientov Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili takmer 5-tisíc nakazených, z antigénového testovania pribudlo ďalších 4 891

pozitívnych.
S ochorením Covid-19 zomrelo 112 pacientov.
Začal sa prísnejší lockdown, obmedzuje sa pohyb ľudí.
Kostoly a lyžiarske strediská zostávajú zatvorené.
Pracovníci na Covid oddelenia dostanú výrazne vyššie príplatky.
Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla novoročný príhovor.
Štvrtok, 31. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVláda výrazne obmedzuje pohyb, zavrú sa kostoly aj lyžiarske strediská Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili rekordných 6 315 nakazených, z antigénového testovania pribudlo ďalších 5

954 pozitívnych.
Vláda rozhodla o sprísnení opatrení, výrazne obmedzuje pohyb.
Od Nového roka budú zatvorené lyžiarske strediská aj kostoly.
Ministerstvo nariadilo nemocniciam poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
V januári má prísť na Slovensko 150-tisíc dávok vakcíny.
Streda, 30. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKrajčí chce prísnejší lockdown už od 4. januára Čítajte
Koronavírusom sa celkovo na Slovensku nakazilo viac ako 173-tisíc ľudí.
PCR testy za utorok odhalili 3041 nových prípadov, pribudlo 82 úmrtí.
Krajčí navrhuje opatrenia sprísniť od 4. januára.
Ministerstvo nariadilo nemocniciam poskytovať len neodkladnú starostlivosť.
Utorok, 29. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 104 úmrtí, PCR testy zachytili dvetisíc infikovaných Čítajte
Na  Slovensku  pribudlo  2  095  pozitívne  testovaných  z  RT-PCR  testov  a  5  311  pozitívne  testovaných

antigénnymi testmi.
Pribudlo aj 104 úmrtí, v nemocniciach je najviac hospitalizovaných od začiatku pandémie.
Vláda predĺžila núdzový stav o 40 dní.
Británia druhý deň po sebe hlási rekordný počet prípadov nákazy koronavírusom.
Pondelok, 28. 12. 2020Súvisiaci článok



Súvisiaci článokČaputová kritizuje spornú vyhlášku, prekáža jej ohýbanie pravidiel Čítajte
Počet úmrtí stúpol o viac ako sto, PCR testy odhalili 569 nakazených.
Poslanci schválili zmeny pri predlžovaní núdzového stavu.
Čaputová kritizovala spornú vyhlášku, prekáža jej ohýbanie pravidiel.
Premiérovi Matovičovi skončila karanténa.
Nedeľa, 27. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKrajčí vyzýva na predĺženie núdzového stavu, situácia je kritická Čítajte
Krajiny Únie začali s očkovaním proti COVID-19.
Prezidentku zaočkovali v ružinovskej nemocnici.
PCR testy odhalili ďalších 874 nakazených.
Sobota, 26. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: V Nitre zaočkovali prvého Slováka proti covidu, profesora Krčméryho (minúta po

minúte) Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili 1041 nových prípadov.
Na Slovensku sa začalo s očkovaním proti chorobe Covid-19.
Prvým očkovaným Slovákom je profesor Krčméry.
Počet potvrdených prípadov nákazy po celom svete prekročil 80 miliónov.
Piatok, 25. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  PCR testy  odhalili  viac  ako  štyritisíc  infikovaných (minúta  po

minúte) Čítajte
PCR testy zachytili na Slovensku najviac pozitívnych prípadov od začiatku pandémie.
Európa zaznamenala vyše 25 miliónov prípadov nákazy.
Japonsko potvrdilo päť prípadov nákazy novou mutáciou.
Štvrtok, 24. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMutáciu z Británie potvrdili už aj v Nemecku Čítajte
V Nigérii sa šíri zrejme ďalší kmeň koronavírusu.
Kmeň koronavírusu z Británie potvrdili už aj v Nemecku.
PCR testy odhalili ďalších 2 657 nakazených.
Streda, 23. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  PCR  testy  odhalili  3  687  infikovaných,  covidu  podľahlo  68

pacientov (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 3 687 pozitívnych PCR testov a 5 676 antigénových testov.
Česko hlási takmer 11-tisíc nových prípadov, opatrenia opäť sprísnia.
Ministerstvo hospodárstva SR do 7. januára zabezpečí štyri milióny antigénových testov.
Utorok, 22. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Nová mutácia je zrejme aj u nás (minúta po minúte) Čítajte
PCR testy odhalili na Slovensku 2 663 nových prípadov koronavírusu.
Ministra pôdohospodárstva Mičovského museli s covidom hospitalizovať.
Hygienici zakázali vo viacerých okresoch verejné bohoslužby.
Nová mutácia koronavírusu je pravdepodobne už aj na Slovensku.
Európa prekročila hranicu pol milióna úmrtí.
Pondelok, 21. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOčkovanie sa môže začať. Eurokomisia schválila prvú vakcínu (minúta po minúte) Čítajte
Európska agentúra pre lieky odporučila registráciu vakcíny od Pfizeru.
Eurokomisia schválila podmienečnú registráciu prvej vakcíny.
V nedeľu zachytili PCR testy 1 219 a AG test 1 504 pozitívnych vzoriek.
Slovensko pre zmutovaný koronavírus zastavuje lety z Veľkej Británie a Severného Írska.
Nedeľa, 20. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 2 061 infikovaných, pribudlo aj 45 úmrtí

(minúta po minúte) Čítajte
V Trenčíne otestovali na víkendovom mestskom testovaní 21 660 ľudí.
Viaceré európske krajiny obmedzujú dopravné spojenia s Britániou.
Karanténna po príchode z Británie bude povinná aj na Slovensku.
Britská mutácia je už aj v Dánsku, Holandsku a Taliansku.
PCR testy odhalili ďalších 2 061 infikovaných.
Sobota, 19. 12 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Pribudlo 3 151 nakazených a rekordných 70 úmrtí, Slovensko je v lockdowne

Čítajte
V Trenčíne za prvých päť hodín odhalili 162 nakazených.
Na Slovensku potvrdili rekordne veľa úmrtí na COVID-19.
USA schválili už druhú vakcínu.
Na Slovensku sa obmedzuje pohyb, vychádzať sa smie len s výnimkami.
Pre sedem okresov v Trenčianskom kraji platí mimoriadny pandemický režim.
Piatok, 18. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Viacerí členovia vlády majú pozitívny test na koronavírus Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili ďalších 3 991 nakazených, najviac od začiatku pandémie. Pribudlo 62 obetí.
Premiér Igor Matovič mal pozitívny test na koronavírus. Pozitívni sú aj ďalší členovia vlády.



Prvá vakcína dorazí na Slovensko 26. decembra.
Zomrel moderátor Peter Justin Topoľský, mal COVID-19.
Štvrtok, 17. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNapätie vo vláde sa stupňuje, zverejnili vyhlášky k opatreniam Čítajte
PCR testy odhalili za uplynulý deň 3 045 nových prípadov.
Premiér Matovič vyzval ministra Sulíka, aby podal demisiu.
Vo vestníku vlády vyšli vyhlášky hlavného hygienka.
Zákaz vychádzania s viacerými výnimkami začne platiť v sobotu.
Streda, 16. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOd soboty ideme do lockdownu s výnimkami Čítajte
PCR testy odhalili na Slovensku 3 565 nových prípadov, zomrelo najviac ľudí od začiatku pandémie.
Vláda rozhodla o lockdowne pred sviatkami a počas Vianoc.
Očkovanie proti koronavírusu sa má uskutočniť v štyroch vlnách.
Nemecko plánuje spustiť očkovanie 27. decembra.
Utorok, 15. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Prezidentka vyzvala občanov na zodpovednosť, Pellegrini je pozitívny (minúta

po minúte) Čítajte
PCR testy odhalili ďalších 2 034 nakazených, pribudlo 46 obetí.
Prezidentka vyzvala občanov a politikov na disciplínu a podporu opatrení.
Vedci predstavili desať odporúčaní, ako prežiť Vianoce počas pandémie.
Podniky v cestovnom ruchu môžu žiadať kompenzácie.
Pondelok, 14. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOpatrenia sa sprísnia, platiť začnú na budúci týždeň (minúta po minúte) Čítajte
Vláda o podobe zákazu vychádzania definitívne rozhodne v stredu.
Po zlepšení situácie má začať platiť aj Krajčího Covid automat.
V USA zaočkovali ako prvú zdravotníčku v New Yorku.
V nemocniciach je s covidom už viac ako dvetisíc pacientov.
PCR testy odhalili ďalších 505 prípadov.
Nedeľa, 13. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Tvrdší lockdown má podľa Krajčího podporu premiéra (minúta po minúte) Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili celkovo už 132 984 nakazených.
Pozitivita za sobotu bola 21,92 percenta z 9991 z PCR testov.
Tvrdší lockdown má podľa Krajčího podporu premiéra
Vakcinačná kampaň proti v EÚ sa začne vo všetkých členských štátoch v rovnaký deň.
Sobota, 12. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus:  Krajčí  hovorí  o  politických zásahoch  do boja s  covidom (minúta  po minúte)

Čítajte
V piatok PCR testy odhalili až 3 707 nových prípadov.
PCR testy na Slovensku odhalili celkovo už 130 794 nakazených.
V Bratislave sa konalo protivládne zhromaždenie.
Piatok, 11. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSituácia sa zhoršuje. Pandemická komisia navrhuje zákaz vychádzania (minúta po minúte)

Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili už takmer 127-tisíc infikovaných.
Pandemická komisia navrhuje zákaz vychádzania.
Matovič a Čaputová sa zatiaľ nestretli, aj keď žiadal o urýchlené stretnutie.
Terasy skončili, reštaurácie museli zatvoriť aj svoje exteriéry.
Štvrtok, 10. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMinisterstvo už pripravuje očkovanie, čaká sa len na schválenie vakcíny Čítajte
Ministerstvo už pripravuje očkovanie, čaká sa na schválenie vakcíny.
Sulík reagoval na kritiku Matoviča, testy prídu najskôr 7. januára.
PCR testy odhalili za uplynulý deň 3125 nových prípadov.
Streda, 9. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVláda opäť sprísňuje opatrenia Čítajte
Na Slovensku zomrelo ďalších 38 pacientov, PCR testy zachytili 2 564 pozitívnych, antigény 3 077 pozitívnych

vzoriek.
Vláda predstavila nové sprísnené opatrenia na Vianoce.
V Česku zomrelo prvé dieťa s koronavírusom
Británia varovala silných alergikov pred vakcínou od Pfizeru.
Utorok, 8. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKrízový štáb sa uzniesol na lockdowne, detaily oznámia v stredu Čítajte
Ústredný krízový štáb sa dohodol na lockdowne, podrobnosti oznámia v stredu.
Vakcína dorazí na Slovensko o mesiac neskôr oproti pôvodným odhadom.
Antigénových testov bolo o desiatky tisíc menej pre duplicitné údaje.
PCR testy odhalili ďalších 1 949 nakazených. Potvrdili aj ďalších 28 úmrtí.
Pondelok, 7. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokČaputová kritizuje Matoviča. Nemanažujem krízu, reaguje premiér Čítajte



PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 117-tisíc nakazených.
Viaceré reštaurácie a fitness centrá chcú od utorka otvárať.
Vláda mení pravidlá pre núdzový stav, rozhodne parlament.
Polícia nebude do odvolania náhodne kontrolovať pendlerov.
Nedeľa, 6. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: PCR testy zachytil 1 269 prípadov (minúta po minúte) Čítajte
PCR testy zachytili na Slovensku 1 269 prípadov, antigény 822 pozitívnych vzoriek. Zomrelo 15 pacientov.
Celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v Taliansku prekročil 60-tisíc.
USA zaznamenali ďalší rekord v počte denných prípadov.
Sobota, 5. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Do pilotného  testovania  sa  zapojilo  niekoľko  škôl  (minúta  po

minúte) Čítajte
PCR testy odhalili na Slovensku 2 070 prípadov nákazy koronavírusom.
V Moskve začali s očkovaním rizikových skupín proti COVID-19.
Vakcíny nie sú zázračným liekom, upozornila WHO.
Piatok, 4. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSituácia sa začína zhoršovať, varuje Krajčí. Najviac sa zhoršila v Bratislavskom kraji Čítajte
Situácia na Slovensku sa začína zhoršovať, varuje minister Krajčí.
Pendlerom budú na hraniciach uznávať aj testy zo zahraničia.
Niektoré školy otvoria už v pondelok 7. decembra.
PCR testy odhalili 2184 nových prípadov nákazy.
Koronavírusom sa na Slovensku nakazilo už viac ako 111-tisíc ľudí.
Štvrtok, 3. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Matovič chystá plán na otvorenie škôl (minúta po minúte) Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili ďalších 1982 nakazených.
Pribudlo aj 1 413 osôb s pozitívnym antigénovým testom.
V decembri zostanú lyžiarske strediská na Slovensku zatvorené.
Na Covid-19 zomrel francúzsky exprezident Giscard d’Estaing.
Česko uvoľňuje ďalšie opatrenia.
Streda, 2. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič chce v pondelok otvoriť niektoré školy, kritizuje Gröhlinga Čítajte
Matovič chce v pondelok otvoriť niektoré školy, kritizuje Gröhlinga.
Británia ako prvá krajina na svete schválila vakcínu od spoločností Pfizer/BioNtech.
PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 109-tisíc prípadov koronavírusu.
Slovenské nemocnice sa plnia, trend nie je dobrý, upozorňujú.
Utorok, 1. 12. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Sulík  stopol  nákup testov,  školáci  sa  do  škôl  zatiaľ  nevrátia

(minúta po minúte) Čítajte
Sulík zastavil nákup testov, žiada zmeniť zadanie alebo obstarávateľa.
Školáci zatiaľ ostávajú doma, Gröhling má svoj plán prepracovať.
Vakcína proti SARS-CoV-2 bude v Únii zrejme až budúci rok.
PCR testy odhalili ďalších 1 254 infikovaných.
Pondelok, 30. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Vakcína od Moderny fungovala pri ťažkom Covide na sto percent (minúta po

minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 196 nových prípadov a 23 úmrtí.
Chorvátsky premiér sa nakazil koronavírusom ako prvý šéf vlády v EÚ.
Počet nakazených v Anglicku s prispením lockdownu klesol o 30 percent.
Moderna žiada o schválenie vakcíny na núdzové použitie v USA a Európe.
Nedeľa, 29. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV Česku sa situácia zlepšila, oznámili ďalšie uvoľňovanie opatrení Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili 1 100 nových prípadov koronavírusu.
Z antigénového testovania malo pozitívny výsledok 402 ľudí.
Ochoreniu Covid-19 podľahlo ďalších 18 pacientov.
Situácia v Česku sa zlepšila, uvoľnia ďalšie opatrenia.
Sobota, 28. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVäčšina škôl stojí za návrhom Gröhlinga, podporujú školský semafor Čítajte
PCR testy na Slovensku odhalili 1526 nových prípadov koronavírusu.
Z antigénového testovania malo pozitívny výsledok 865 ľudí.
S ochorením Covid-19 zomrelo ďalších 27 pacientov.
Najväčší zamestnávatelia by mali dostať certifikáciu, aby mohli testovať na Covid-19.
Väčšina škôl podporuje zavedenie školského semafora.
Pfizer zatiaľ nevie, kedy na Slovensko dodá prvé vakcíny.
Piatok, 27. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSituácia sa otáča, podľa Krajčího budú rásť počty infikovaných Čítajte
Z 10 928 PCR testov bolo 1 849 pozitívnych.
Opatrenia na hraniciach sa sprísnia, negatívny test budú potrebovať aj pendleri.



Koronavírusom sa nakazil aj katolícky kňaz Marián Kuffa.
Pandémia ochorenia Covid-19 si doteraz vyžiadala 771 obetí.
Štvrtok, 26. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOtvoria sa lyžiarske strediská? Doležal je pesimistický Čítajte
Z 10 723 PCR testov bolo 1 953 pozitívnych.
Do  platnosti  vstúpila  upravená  vyhláška  ku  karanténnym  povinnostiam  osôb  vstupujúcim  na  slovenské

územie.
Streda, 25. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokO dva týždne plošné testovanie nebude, Sulík nestihne nakúpiť testy Čítajte
Celoplošné testovanie o dva týždne nebude, minister Sulík nestihne nakúpiť testy.
Minister školstva má pripraviť plán komunitného testovania žiakov.
Zásadne sa zvýši počet mobilných odberných miest.
Očkovanie bude dobrovoľné, prvé vakcíny by sme mohli mať už v decembri.
Na Slovensku odhalili PCR testy 1811 nových prípadov. Pribudlo aj 23 úmrtí.
Z antigénov hlásia 937 pozitívne testovaných ľudí.
Pozitívny test na koronavírus mal aj primátor Nitry Marek Hattas.
Utorok, 24. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokHygienici spresnili podmienky pre terasy Čítajte
PCR testy odhalili ďalších vyše tisíc nakazených, pribudlo aj 16 obetí.
Prezidentka Čaputová požiadala, aby vláda ľuďom ukázala jasný plán boja s pandémiou
Európa sa pripravujú na prvé Vianoce s covidom.
Taliansko hlási 853 úmrtí za deň, tretí najvyšší údaj od začiatku pandémie.
Pondelok, 23. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič chce dostať žiakov do škôl dva týždne pred vianočnými prázdninami Čítajte
Na Slovensku odhalili PCR testy 231 nakazených. Pribudlo aj 22 obetí.
Z antigénov hlásia 55 pozitívne testovaných na koronavírus.
Počas víkendového testovania bolo pozitívnych 2,26 percenta vzoriek.
Richard Sulík predstavil vlastný pandemický plán.
Sulíkov plán je cestou do pekla, reagoval premiér Matovič.
Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, prvé celoplošné.
Matovič chce dostať žiakov do škôl dva týždne pred prázdninami.
Nedeľa, 22. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZáujem o dobrovoľné testovanie bol slabý, Sulík v pondelok ukáže svoj plán Čítajte
PCR testy odhalili 984 nakazených, antigénové 247.
Sulík v pondelok predstaví svoj pandemický plán.
Ďalšie celoplošné testovanie by mohlo byť o dva týždne.
Sobota, 21. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZdravotníci veľa práce nemali, ďalšie kolo zatiaľ veľký záujem neprinieslo Čítajte
Na Slovensku PCR testy odhalili 1861 nakazených, antigénové 369.
V sobotu sa nechalo otestovať 68 888 ľudí, 1 366 bolo pozitívnych
Účasť na testovaní nebola príliš veľká.
Piatok, 20. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokAk nič neurobíme, Krajčí predpokladá zhoršenie situácie Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1818 nových prípadov koronavírusu a 35 obetí.
Z antigénových testov hlásia 635 pozitívnych vzoriek.
Ak nič neurobíme, minister Krajčí predpokladá zhoršenie situácie.
WHO neodporučila používať liek remdesivir proti COVID-19.
Štvrtok, 19. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKonzílium schválilo viacero zmien, ktoré uľahčia cestovanie Čítajte
Do Vianoc by malo byť ďalšie celoplošné testovanie.
Sulík má zabezpečiť antigénové testy.
Konzílium schválilo viacero zmien, ktoré uľahčia cestovanie.
Na Slovensku dnes pribudlo 1 665 prípadov.
Česko predĺžilo núdzový stav.
Streda, 18. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  V  Bratislavskom  kraji  hrozí  kolaps  zdravotníctva  (minúta  po

minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1 311 prípadov koronavírusovej infekcie a zomrelo 22 ľudí.
Za posledný deň pribudol vo svete rekordný počet úmrtí na COVID-19.
V Poľsku pribudlo za deň 603 úmrtí - najviac od začiatku pandémie.
Vakcína od Pfizeru je účinná na 95 percent, ukazujú ďalšie výsledky.
Utorok, 17. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 1 326 prípadov, zomrelo ďalších 31 pacientov (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1 326 prípadov, zomrelo ďalších 31 pacientov.
Rakúsko zaviedlo druhý tvrdý lockdown v snahe spomaliť šírenie koronavírusu.
Taliansko hlási viac ako 730 úmrtí za 24 hodín.
Celkovo sa vo svete nakazilo viac ako 55 miliónov ľudí.



Pondelok, 16. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Ďalšie kolo plošného testovania bude úplne dobrovoľné (minúta

po minúte) Čítajte
Pribudlo 16 úmrtí a 509 nových prípadov.
Matovič predstavil plán na Vianoce, Naď podrobnosti o plošnom testovaní.
Otvárajú sa kostoly, kiná a divadlá s obmedzenou kapacitou.
Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať do zahraničia.
Spoločnosť Moderna oznámila, že jej vakcína má účinnosť 94,5 percenta.
Nedeľa 15. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPlošne testovať chce aj Rakúsko, Kurz hovorí o slovenskom príklade Čítajte
Od pondelka sa uvoľňuje viacero obmedzení.
Na Slovensku pribudlo 1 200 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.
V Česku evidujú takmer 130-tisíc aktívnych prípadov.
Sobota 14. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPendleri nebudú potrebovať negatívny test Čítajte
Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať antigénové testy.
Rakúsko zavádza tvrdý lockdown.
Česko sa má riadiť podľa nového systému.
Na Slovensku pribudlo 1 771 prípadov a 19 úmrtí na COVID-19.
Hasičské odberné miesta budú v nedeľu zatvorené.
Piatok, 13. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKrivku sme zlomili, oznámil Krajčí. Otvoria sa divadlá, kiná aj kostoly Čítajte
Krivka nárastu prípadov sa zlomila, oznámil minister Krajčí.
Od pondelka sa otvoria divadlá, kostoly aj fitness centrá.
Školy sa zatiaľ otvárať nebudú.
Žiaci zo znevýhodneného prostredia sa môžu vzdelávať v skupinách.
Na Slovensku pribudlo 2024 nových prípadov koronavírusu a 27 úmrtí.
Štvrtok, 12. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVýsledok pôjde do celého sveta, hovorí Krajčí po plošnom testovaní Čítajte
Na Slovensku 50 nových obetí a 2591 ďalších prípadov koronavírusu.
ŠÚKL zaregistroval test firmy MultiplexDX na rozlíšenie ochorenia COVID-19 a chrípky.
V Česku oproti minulému týždňu počet prípadov prudko klesol.
Ukrajinského prezidenta Zelenského museli hospitalizovať.
Streda, 11. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDnes pribudlo 2 058 nových prípadov nákazy a 24 úmrtí Čítajte
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude zdarma a nebude povinné.
Zákaz nočného vychádzania vláda neschválila.
Núdzový stav na Slovensku predĺžili o ďalších 45 dní. Zákaz vychádzania má skončiť v sobotu.
Pribudlo 2 058 nových prípadov nákazy a 24 úmrtí.
Utorok, 10.11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič navrhol komunitné testovanie Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1 051 prípadov, zomrelo 24 ľudí.
Matovič ponúkol odvetviam postihnutým koronakrízou komunitné testovanie
V Anglicku chcú spustiť plošné testovanie na ďalších miestach.
EU si objedná 300 miliónov vakcín od firiem BioNTech a Pfizer.
Pondelok, 9. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokĎalšie testovanie bude o dva týždne, ale len v niektorých obciach Čítajte
Matovič sa stretne so zástupcami sektorov dotknutých pandémiou.
Slovensko čaká ďalšie testovanie, bude len na úrovni obcí.
Víkendové plošné testovanie zachytilo 13 509 infikovaných.
Odberné miesta pre antigénové testovanie otvoria aj hasiči.
Do štatistík pribudlo 577 prípadov a 15 úmrtí na COVID-19.
Nedeľa, 8. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV rámci druhého kola otestovali viac ako 1,5 milióna ľudí Čítajte
Pribudlo 1828 nových prípadov, vyliečilo sa ďalších 1127 pacientov.
Do nedele do 12.00 h otestovali v rámci druhého kola testovania 1 556 100 ľudí.
Od pondelka by vo viacerých mestách mali pribudnúť mobilné odberné miesta.
Sobota, 7. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDruhé kolo plošného testovania je v polovici, Bratislava nestíhala Čítajte
Prvý deň druhého kola plošného testovania na COVID-19 sa končí, testovanie pokračuje zajtra.
Dopoludnia sa otestovalo viac ako pol milióna ľudí, 3677 bolo pozitívnych.
V hre je podľa premiéra Matoviča aj ďalšie plošné testovanie alebo lockdown.
Na Slovensku za piatok pribudlo 2579 nakazených koronavírusom a 34 obetí.
Piatok, 6. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOdberné miesta napokon otvoria aj v niektorých zelených okresoch Čítajte
Odberné miesta budú aj v trinástich zelených okresoch.
Slováci pracujúci v zahraničí už nebudú obmedzení vzdialenosťou od hranice.



Matovič nevylúčil predĺženie núdzového stavu.
Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 31 pacientov, pribudlo 2354 prípadov.
Štvrtok, 5. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Na  Covid-19  zomrelo  ďalších  25  ľudí,  Česko  zavádza  nové

pravidlá pre cestovanie Čítajte
Na Slovensku potvrdili ďalších 25 úmrtí na Covid-19.
Druhé kolo plošného testovania bude prebiehať od ôsmej hodiny ráno do 20-tej hodiny večer.
Po premiérovi Matovičovi je v domácej karanténe aj minister Naď.
Česko hlási nový rekordný denný prírastok nakazených.
Streda, 4. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPremiér je v karanténe, predĺžili zákaz vychádzania s výnimkami Čítajte
Na Slovensku potvrdili ďalších 26 úmrtí na ochorenie Covid-19
Matovič odišiel do domácej karantény po kontakte s osobou s koronavírusom.
Vláda predĺžila zákaz vychádzania s výnimkami.
Hranice budú kontrolovať od polovice novembra, testy nebudú zdarma.
Belgicko ponechá protivírusové opatrenia až do príchodu vakcíny.
Utorok, 3. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokHranice budú kontrolovať od 15. novembra, testy tam nebudú zdarma Čítajte
Hranice budú kontrolovať od polovice novembra, testy nebudú zdarma.
Dnes do oficiálnych štatistík pribudlo 1 727 nových prípadov a 16 úmrtí.
Druhé kolo plošného testovania sa uskutoční v 45 okresoch.
Pondelok, 2. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDruhé kolo testovania nebude celoplošné, zmení sa aj režim na hraniciach Čítajte
Režim na hraniciach sa po víkende zmení. Pre vstup na Slovensko bude treba test.
Druhé kolo testovania nebude celoplošné. Viaceré okresy dostanú výnimku.
Víkendové plošné testovanie odhalilo viac ako 38-tisíc pozitívnych.
Nedeľa, 1. 11. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Počet testovaných prekročil tri milióny (minúta po minúte) Čítajte
Celkový počet testovaných do obeda prekročil tri milióny.
V priebehu prvého dňa pretestovali 2 581 113 ľudí, zachytil 25 850 pozitívnych.
PCR testy odhalili ďalších 2 282 prípadov nákazy ochorením Covid-19.
Druhé kolo celoplošného pretestovania bude, ale pravdepodobne selektívne.
Sobota, 31. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Doobeda  pretestovali  828-tisíc  ľudí,  pozitívnych  bolo  takmer

osemtisíc (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko má za sebou prvý deň plošného testovania na COVID-19.
Do 12:00 hod otestovali 828-tisíc ľudí, z toho 7947 bolo pozitívnych.
Pribudlo 2 573 nových prípadov nákazy koronavírusom a sedem ďalších úmrtí.
Piatok, 30. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pozývam vás, poďte. Matovič vyzval ľudí na testovanie (minúta po

minúte) Čítajte
Prezidentka vyzvala vládu na prehodnotenie postihov pre ľudí bez testu.
Na Slovensku je nakazených už viac ako 40-tisíc ľudí.
Zdravotníkov na plošné testovanie zháňali ešte v piatok večer, testovanie spustia
Európa sa podľa WHO opäť stala epicentrom pandémie.
Streda, 28. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPredĺžili zákaz vychádzania, výnimku umožní negatívny test Čítajte
Na Slovensku pribudlo 2 887 nových prípadov nákazy.
Obmedzenie pohybu predĺžili, výnimky umožní negatívny test.
Vláda schválila obnovenie pandemických dávok aj zmeny v projekte Prvá pomoc.
Počet nových prípadov v Česku sa vrátil nad 15-tisíc.
Utorok, 27. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Naď zverejnil podrobnosti plošného testovania (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku testy odhalili ďalších 901 prípadov koronavírusu.
Minister Naď vysvetlil podrobnosti plošného testovania.
Covid oddelenia v štyroch nemocniciach Žilinského kraja sú plné.
Česko hlási pondelňajší rekord a rastúci počet obetí i hospitalizácií.
Pondelok, 26. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko otestujú celoplošne cez víkend (minúta po minúte) Čítajte
Ústredný krízový štáb potvrdil celoplošné testovanie Slovenska.
Testovania na Orave a v Bardejove sa zúčastnilo 140 954 ľudí, infekčných ich bolo 5 594.
Na Slovensku pribudlo za nedeľu 1 312 nových prípadov koronavírusu.
Nedeľa, 25. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokObčania boli veľmi zodpovední, hodnotil Naď. Spokojný je aj Matovič Čítajte
Pilotné testovanie na Covid-19 sa skončilo.
Na Orave a v Bardejove otestovali v nedeľu do 17.00 h 15 386 osôb.



Opatrenia bude vláda prehodnocovať každý týždeň.
Ako prebiehalo plošné testovanie v Bardejove minúta po minúte >>>
Ako prebiehalo plošné testovanie na Orave minúta po po minúte>>>
Na Slovensku pribudlo rekordných 3042 nových prípadov nákazy.
Na ochorenie Covid-19 zomreli ďalší šiesti pacienti.
Česko je najhoršou krajinou sveta v počte nových prípadov aj úmrtí.
Sobota, 24. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokUž teraz prišlo viac ľudí ako na voľby, hodnotí testovanie Matovič Čítajte
V štyroch okresoch pokračovalo celoplošné testovanie na Covid-19.
V sobotu otestovali takmer 60-tisíc ľudí, infekčných bolo 2207.
Ako prebiehalo plošné testovanie v Bardejove minúta po minúte >>>
Ako prebiehalo plošné testovanie na Orave minúta po po minúte>>>
Na Slovensku za piatok pribudlo 2890 pozitívne testovaných ľudí.
Pozitívny test mal aj riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský.
Česko má nový rekord, prvý raz odhalili viac ako 15-tisíc prípadov.
Piatok, 23. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV prvý deň plošne otestovali 61 905 ľudí, 2 225 bolo pozitívnych Čítajte
Dnes na Orave a v okrese Bardejov otestovali 61 905 ľudí, pokračujú cez víkend.
Na Slovensku pribudlo 2 581 nových prípadov nákazy a 19 obetí.
Pozitívny test po Kotlebovi majú aj ďalší poslanci.
Ako prebieha plošné testovanie v Bardejove minúta po minúte>>>
Ako prebieha plošné testovanie na Orave minúta po po minúte>>>
Štvrtok, 22. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOd soboty platí zákaz vychádzania, bude aj plošné testovanie Čítajte
Na Slovensku bude od soboty platiť zákaz vychádzania.
Celoplošné testovanie sa bude konať podľa plánu.
Na Slovensku pribudlo 1728 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Prudko stúpa aj počet obetí Covidu-19, oznámil minister Krajčí.
Pozitívny test na koronavírus mal aj Marian Kotleba.
Streda, 21. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPlošné testovanie nemusí stačiť, v hre je aj lockdown Čítajte
Slovensko opäť prekonáva denný rekord v počte nakazených.
Okrem plošného testovania začal premiér Matovič hovoriť aj lockdowne.
Najviac prípadov od začiatku pandémie opäť zachytilo Česko.
Španielsko má ako prvá krajina v EÚ viac ako milión nakazených.
Rekordy hlásili viaceré krajiny - Rakúsko, Bulharsko, či Rumunsko.
Utorok, 20. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPrezidentka odmieta sankcie za neúčasť na testovaní Čítajte
Na Slovensku pribudlo 705 prípadov nákazy ochorením Covid-19.
Prezidentka SR nepodporí sankcie za odmietnutie účasti na plošnom testovaní.
Na COVID-19 zomreli ďalší šiesti pacienti, chorobe podľahol aj lekár z Oravy.
Írsko sa stalo prvou krajinou EÚ, ktorá sa vracia k celoštátnej karanténe.
Pondelok, 19. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKorčok mal negatívny test, Česko sprísňuje pravidlá pre nosenie rúšok Čítajte
Testy na Slovensku odhalili 860 nakazených, je to nedeľný rekord.
Armáda predstavila základný plán celoplošného testovania.
V súvislosti s plošným testovaním zasadne Bezpečnostná rada.
Minister zahraničných vecí Korčok mal negatívny test.
Česko zaznamenalo nedeľný rekord, žiada o humanitárnu pomoc.
Počet prípadov nákazy koronavírusom vo svete presiahol 40 miliónov.
Nedeľa, 18. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokCeloplošné testovanie zabezpečí armáda, bude v novembri Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1 567 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Vláda schválila celoplošné testovanie, poverila armádu.
Na COVID-19 zomreli ďalší štyria pacienti.
Sobota, 17. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko čaká plošné testovanie Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 28 268 prípadov, za piatok ich pribudlo 1 968.
Krajinu čaká o dva týždne plošné testovanie.
Na Slovensku podľahlo ochoreniu COVID-19 ďalších šesť pacientov.
Česko hlási nový rekord, pribudlo viac ako 11-tisíc nakazených.
Piatok, 16. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZomrelo ďalších 11 ľudí s Covid-19. Situácia je vážna, priznáva Krajčí Čítajte
Na Slovensku opäť pribudol rekordný počet nakazených.
Zomrelo aj ďalších jedenásť pacientov s Covid-19.
Situácia je vážna, ideme českou cestou, hovorí minister Krajčí.
Na Slovensku už nie je zelený ani jeden zo 79 okresov.



Situácia v bardejovskej nemocnici je kritická, žiada posily.
Česko hlási rekord aj dnes, odhalili 9 721 prípadov choroby Covid-19.
Štvrtok, 15. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus:  Máme nový rekord,  pribudlo takmer dvetisíc nakazených (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku pribudlo rekordných 1 929 nových prípadov.
Do platnosti vstúpili sprísnené opatrenia.
Česko má nový rekord, pribudlo takmer 10-tisíc prípadov.
Streda, 14. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Slovensku pribudlo päť ďalších úmrtí na Covid-19 (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko aktuálne eviduje 15 521 aktívnych prípadov, a 71 úmrtí.
Od štvrtka vstupujú do platnosti nové opatrenia.
Vláda pripravila ďalší pandemický balík s názvom Prvá pomoc+.
Núdzový stav je v súlade s ústavou, potvrdil Ústavný súd.
Poľsko, Rakúsko, Taliansko i Chorvátsko hlásia rekordy.
Utorok, 13. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pribudlo 531 nových prípadov a päť úmrtí  (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku pribudlo 531 nových prípadov koronavírusu.
Pitva potvrdila úmrtie na Covid-19 u piatich pacientov.
V Česku zomrel rekordný počet ľudí s koronavírusom
Európa zaznamenala rekord vyše 700-tisíc nových prípadov nákazy za týždeň.
Pondelok, 12. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič ukázal dáta, podľa ktorých rozhodovali o opatreniach (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku je koronavírusom aktuálne nakazených 14 263 ľudí.
Od utorka sa nesmie zhromažďovať viac ako šesť ľudí
Stredné školy prechádzajú od dnes na online výučbu.
Nedeľa, 11. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Krajčí predstavil sprísnené opatrenia (minúta po minúte) Čítajte
Ústredný krízový štáb predstavil sprísnené opatrenia.
Na Slovensku sa koronavírusom infikovalo ďalších 1 054 ľudí.
Stredoškolákov čakajú od pondelka zmeny, prechádzajú na online výučbu.
Sobota, 10. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pandemická komisia navrhne ďalšie opatrenia (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku sa koronavírusom infikovalo rekordných 1 887 ľudí.
Pandemická komisia navrhla sprísniť opatrenia, predstavia ich však až v nedeľu.
Aj Česko hlási ďalší rekord, počet infikovaných skokov narástol.
Piatok, 9. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudli štyri úmrtia, Krajčí očakáva rekordy aj budúci týždeň (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 1184 nových prípadov nákazy, ochoreniu COVID-19 podľahli ďalší štyria pacienti.
Na Orave a Liptove sa zrušili denné verejné bohoslužby.
Vláda zapojí do boja so šírením nákazy aj armádu.
Česko má takmer 2300 nakazených zdravotníkov, Babiš nevylúčil lockdown.
Štvrtok, 8. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Rekordné čísla hlásia Slovensko, Česko, Rakúsko aj Poľsko (minúta po minúte)

Čítajte
Slovensko prvýkrát prekonalo hranicu tisíc odhalených prípadov.
COVID-19 na Slovensku podľahli ďalší dvaja pacienti.
Rekordné prírastky mali aj Česko, Poľsko a Rakúsko.
Česká vláda chce na dva týždne zavrieť zoo, posilňovne aj plavárne.
Streda, 7. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMáme nový rekord, nemocnice kritizujú Krajčího ministerstvo Čítajte
Na Slovensku pribudlo 877 prípadov nákazy novým koronavírusom.
Covid má aj futbalová legenda Antonín Panenka, je vo vážnom stave.
Krajčího ministerstvo nezvláda pandémiu, tvrdia nemocnice a lekári.
V trenčianskom regióne pribudli nové ohniská nákazy Covid-19.
Česko zaznamenalo rekordný denný prírastok nových prípadov.
Utorok, 6. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV elektrárni Nováky odstavili pre Covid dva bloky, pribudlo 320 prípadov Čítajte
Na Slovensku v pondelok pribudlo 320 nových prípadov nákazy.
Generálna prokuratúra podala na Ústavný súd návrh na začatie konania v súvislosti s vyhlásením núdzového

stavu.
Covid-19 trápi slovenské elektrárne, Nováky odstavili dva bloky.
Koronavírus má aj Štefan Hríb, šéfredaktor periodika .týždeň.
Česko hlási viac ako tritisíc nových infikovaných.
Pondelok, 5. 10. 2020Súvisiaci článok



Súvisiaci článokTrumpa prepustia z nemocnice ešte v pondelok večer miestneho času Čítajte
V Česku znova platí núdzový stav, zaviedli nové krízové opatrenia
Na Slovensku pribudlo ďalších 353 nakazených
Počet nakazených zdravotníkov na Slovensku rastie
Nedeľa, 4. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Zaznamenali sme rekord, podľa Matoviča prídu ťažké dni (minúta

po minúte) Čítajte
Zdravotníci odhalili rekordný počet nových prípadov.
Slovensko eviduje celkovo 13 139 prípadov nákazy koronavírusom.
Po nákaze koronavírusom zomrel módny návrhár Kenzó Takada.
Sobota, 3. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Testy odhalili 704 nových prípadov, pribudlo jedno úmrtie (minúta

po minúte)) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 704 nových prípadov.
Počet obetí Covid-19 na Slovensku sa zvýšil na 55.
Viaceré krajiny zaznamenali rekordy, napríklad Česko takmer 3 800 nových prípadov.
Piatok, 2. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokRiziková je už väčšina okresov, šírenie vírusu sa zrýchlilo (minúta po minúte) Čítajte
Krajčí očakáva viac ako tisíc prípadov denne.
Červených okresov je po týždni viac ako dvojnásobok.
COVID-19 podľahlo ďalších šesť Slovákov. Odhalili 679 nových prípadov.
Donald Trump a jeho manželka Melania mali pozitívny test.
Štvrtok, 1. 10. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokRekordy pokračujú, permanentný krízový štáb je opäť aktívny Čítajte
Premiér Matovič oznámil rekordný prírastok nakazených.
Začali platiť nové sprísnené opatrenia a núdzový stav.
Permanentný krízový štáb opäť funguje.
Maďarsko predlžuje kontroly na hraniciach o ďalší mesiac.
Streda, 30. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMáme ďalší rekord, od štvrtka bude platiť núdzový stav Čítajte
Vláda schválila núdzový stav.
Na hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí.
Za utorok pribudlo rekordných 567 prípadov.
Ochoreniu COVID-19 podľahli ďalší traja pacienti.
Aktívne chorých je už 5698 ľudí.
Utorok, 29. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokCovid-19 má ďalšiu obeť, biskupom sa nepozdáva zákaz bohoslužieb Čítajte
Celkový počet obetí pandémie prekročil milión.
Na Slovensku podľahol chorobe ďalší pacient. Počet nakazených sa zvýšil o 231.
V Ošetrovateľskom centre v Humennom sa nový koronavírus potvrdil u 31 klientov a 23 zamestnancov.
Pondelok, 28. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus:  Zakázali  hromadné podujatia,  navrhli  opäť  zaviesť  núdzový  stav (minúta  po

minúte) Čítajte
Krízový štáb rozhodol o zákaze hromadných podujatí.
Každý  z  nás  môže  prispieť,  aby  sme  situáciu  udržali  pod  kontrolou,  vyzvala  v  mimoriadnom  prejave

prezidentka Čaputová.
Pribudlo 265 infikovaných koronavírusom, aktívne je chorých viac ako päťtisíc ľudí.
Okres Námestovo predbehol Bratislavu, koronavírus odhalili v dvoch výrobných podnikoch.
Dve bratislavské univerzity prejdú na dištančné štúdium.
Nedeľa, 27. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOdhalili ďalších 478 prípadov, Matovič vyzýva ľudí, aby nečakali na príkazy vlády Čítajte
Na Slovensku odhalili ďalších 478 nakazených.
V Česku odhalili ďalších 1 985 nakazených.
Sobota 26. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNakazili sa aj lekári onkologického ústavu, Krajčí je negatívny Čítajte
Reprodukčné číslo stúplo, zasadne krízový štáb.
V piatok odhalili opäť rekordný počet nových nakazených.
V Bratislave pribudlo najviac prípadov od začiatku pandémie
Piatok, 25. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPandemická komisia navrhuje menej ľudí na svadbách aj podujatiach Čítajte
Na Slovensku máme 419 nových prípadov, čísla prepisujú rekord tretí deň po sebe.
Pandemická komisia navrhuje obmedziť hromadné podujatia aj svadby.
Na pľúcnu formu COVID-19 zomreli ďalší dvaja pacienti.
Štvrtok 24. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokRekordné prírastky hlási Británia aj Francúzsko (minúta po minúte) Čítajte
Minister zdravotníctva Krajčí je opäť v karanténe.
Slovensko má ďalší rekordný prírastok evidovaných prípadov.



Spojené kráľovstvo zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny.
Streda, 23. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMáme nový rekord, Matovič očakáva od odborníkov návrh opatrení Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 7 269 prípadov nákazy koronavírusom.
Podľa ministra Krajčího by mali byť opatrenia prísnejšie.
Vláda schválila predĺženie príspevkov na udržanie zamestnanosti do konca roka.
Česko eviduje druhý najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie.
Utorok, 22. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZomrel ďalší pacient s Covid-19, pribudlo 175 infikovaných Čítajte
Matovič nemôže hygienikom nariadiť, aké opatrenia majú zaviesť
Aké sú platné koronaopatrenia?
V USA evidujú už viac ako dvestotisíc obetí COVID-19
Pondelok, 21. 9.2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Slovensku pribudlo ďalšie úmrtie na koronavírus (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 6 756 prípadov nákazy koronavírusom.
Potvrdili ďalšie úmrtie na koronavírus, v Prešove zomrel 69-ročný pacient
Koronavírus má aj šofér premiéra Matoviča.
Nedeľa, 20. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Slovensku pribudlo 131 nakazených, v Česku rastie počet vážnych prípadov

(minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 131 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Aktívnych prípadov je už viac ako tritisíc.
V Česku stúpa počet vážne chorých pacientov.
Sobota, 19. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má nový rekord, situácia začína byť podľa Matoviča kritická Čítajte
Slovensko opäť hlási rekord, pribudlo 290 nových prípadov.
Situácia začína byť podľa premiéra Matoviča kritická.
Piatok, 18. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoncom októbra by mali byť obsadené všetky infekčné lôžka Čítajte
NCZI po dvoch dňoch priznalo únik dát
Česko na rizikovom zozname ovplyvní aj vlakové spojenia
V Bratislavskom kraji sa zmierňujú reštrikčné opatrenia
V Česku prudko stúpol počet nakazených, prekonal rekord
Štvrtok, 17. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPolicajti začnú s náhodnými kontrolami na hraniciach s Českom (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku v stredu odhalili 161 nových prípadov.
Počet prípadov v Česku prudko rastie, denný prírastok opäť prekonal rekord.
Polícia začne vykonávať kontroly cestujúcich z Česka
Utorok 15. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: V Česku už odhalili ďalších 968 nakazených Čítajte
Odhalili 188 nových prípadov, najviac v Prešovskom kraji
Česko by malo podľa Matoviča testovať viac ľudí.
V Dome pokojnej staroby v Lipanoch majú 27 infikovaných.
Pondelok, 14. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMinúta po minúte: Pri podujatiach sa kapacity meniť nebudú, model 50/100 neprešiel Čítajte
Na Slovensku pribudlo 48 prípadov nákazy.
Česko sa stáva vysoko rizikovou krajinou.
Pri kultúrnych a športových podujatiach sa nebudú meniť maximálne kapacity.
Vo svidníckej nemocnici zomrel ďalší pacient s diagnózou Covid-19.
Vo svete pribudol rekordný počet prípadov od začiatku pandémie.
Nedeľa, 13. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili 79 nakazených, vyliečilo sa ďalších desať ľudí (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku sa celkovo nakazilo 5 532 ľudí.
Ochota nosiť rúška na Slovensku od apríla klesla.
V Česku už tretí deň po sebe pribudol rekordný počet nakazených.
Sobota, 12. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokBratislavský kraj sprísňuje od pondelka opatrenia (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku sa celkovo nakazilo 5 453 ľudí.
Bratislavský kraj sprísňuje opatrenia proti koronavírusu.
V Česku pribudlo rekordné množstvo nakazených.
Piatok, 11. 9. 2020
Slovensko má druhý najvyšší prírastok od začiatku pandémie - 186 prípadov.
V nemocnici v Nitre zomrel na Covid-19 ďalší pacient.
Situácia je horšia ako pred týždňom, Krajčí ukázal nové opatrenia.
Česko prekonalo svoj denný rekord, pribudlo 1382 nakazených.
Štvrtok, 10. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPozitívni sú piati študenti Prešovskej univerzity, prišli z Ukrajiny Čítajte



Česko láme rekordy, len tri štáty v Európe sú na tom horšie.
Rakúsko má najvyšší prírastok od konca marca.
Slovensko má druhý najvyšší prírastok prípadov.
Streda, 9. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOd štvrtka platia na Slovensku obmedzenia pri hromadných podujatiach (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku sa koronavírusom celkovo infikovalo 4 888 ľudí.
V nitrianskej nemocnici zomrelo 16-ročné dievča s koronavírusom.
Od štvrtka platia obmedzenia pri hromadných podujatiach.
Utorok, 8. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Slovensku pribudlo 91 nových prípadov nákazy Čítajte
WHO kritizuje Česko za rýchly nárast nových prípadov.
Slovensko eviduje celkovo 4 727 prípadov.
Krajčí aj Mikas mali negatívne testy.
Cestujúci z rizikových krajín sa pri prílete musia zaregistrovať.
Pondelok, 7. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV karanténe je aj Krajniak, zamestnanec ministerstva mal príznaky Čítajte
Na Slovensku pribudlo 22 nových prípadov nákazy.
V nitrianskej nemocnici zomrel pacient s koronavírusom.
Minister Krajniak je v preventívnej samoizolácii.
Slovensko uvoľňuje lety, cestujúci musia odovzdať údaje.
Nedeľa, 6. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pribudli desiatky nových prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo 88 nakazených novým koronavírusom.
Celoplošné opatrenia závisia od schopnosti dohľadávať kontakty.
V Bratislave a okresoch Senec a Pezinok platia sprísnené opatrenia.
India hlási nový globálny rekord v počte infikovaných za jeden deň.
Sobota, 5. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Počet infikovaných prudko stúpol (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 226 nových prípadov nákazy koronavírusom.
V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok sprísňujú opatrenia.
Česko opäť hlási denný rekord infikovaných SARS-COV-2.
Piatok, 4. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Laboratóriá  zachytili  najvyšší  denný  prírastok  od  začiatku

pandémie. Vo štvrtok pribudlo 137 prípadov (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 4 300 prípadov, vo štvrtok ich pribudlo rekordných 137.
Pandemická komisia odporúča prijať opatrenia v rizikových okresoch.
Krajčí zvažujú úplné uzatvorenie hraníc s Ukrajinou.
Štvrtok, 3. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili 121 nakazených, v Bratislave najviac od začiatku pandémie (minúta po minúte)

Čítajte
V Bratislave pribudlo najviac nových prípadov od začiatku pandémie.
Česko zaznamenalo 650 prípadov, je to vôbec najvyšší počet nových infikovaných.
Vírus majú zdravotné sestry a lekár z nitrianskej nemocnice aj ďalší učitelia
Chorváti hlásia najvyšší denný nárast nakazených.
Streda, 2. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokHygienici by mohli mať dáta z mobilov, poslanci prelomili Čaputovej veto (minúta po minúte)

Čítajte
Do oficiálnych štatistík na Slovensku pribudli štyri úmrtia.
Tlmočníkov nepočujúcim Úrad vlády nevyplatil, stiahli ich z tlačoviek.
Rúška sú opäť povinné aj pre ľudí s chronickými respiračnými ochoreniami.
Na Slovensku zachytili ďalších 53 prípadov.
Utorok, 1. 9. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZomreli ďalší dvaja pacienti s COVID-19 (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 3 989 prípadov nákazy koronavírusom.
Na Slovensku zomreli ďalší dvaja pacienti s COVID-19.
Maďarsko dalo výnimky dovolenkárom, ktorý majú rezervácie.
Pondelok, 31. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 41 prípadov, koronavírusu podľahol indický exprezident (minúta po minúte) Čítajte
V nedeľu na Slovensku odhalili 41 nových prípadov.
Hygienici potvrdili v obci Staré lokálnu epidémiu.
Cestujúci z Maďarska sa na Slovensko dostanú cez šesť hraničných priechodov.
Nedeľa, 30. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pribudlo 34 prípadov (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko eviduje od začiatku pandémie 3876 prípadov nákazy koronavírusom.
V Česku pribudlo 319 nakazených, otestovali vyše desaťtisíc ľudí.
Na celom svete potvrdili už viac ako 25 miliónov prípadov nákazy.



Sobota, 29. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Testy odhalili  114 nových prípadov nákazy (minúta po minúte)

Čítajte
Slovensko eviduje od začiatku epidémie 3842 prípadov nákazy koronavírusom.
V Česku pribudlo v piatok 486 nakazených, ide o druhý najvyšší počet od začiatku pandémie.
Ukrajina zaznamenala ďalší najvyšší denný nárast počtu prípadov.
Piatok, 28. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokChorvátsko je od septembra rizikové, Maďari zatvárajú hranice (minúta po minúte) Čítajte
Maďarsko od 1. septembra zatvára hranice pre turistov.
Z Chorvátska hlásia stovky nových prípadov koronavírusu.
Slováci rušia zájazdy a dovolenky plánované na september.
Štvrtok, 27. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Zoznam  rizikových  krajín  sa  rozšíril,  pribudli  Chorvátsko  či

Španielsko (minúta po minúte) Čítajte
Konzílium odborníkov rozšírilo zoznam červených krajín.
Konzílium odborníkov avizovalo sprísnenie opatrení.
Karanténa po návrate z červenej krajiny sa zníži na 10 dní.
Slováci sa od soboty mesiac nedostanú na Ukrajinu.
Streda, 26. 08. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus  na  Slovensku:  Polícia  bude  po  náraste  nakazených  prísnejšie  kontrolovať

opatrenia Čítajte
Od 1. septembra sa rozšíri zoznam rizikových krajín.
V Európe evidujú rekordné prírastky.
Česko hlási tretí najvyšší prírastok od začiatku pandémie.
Utorok, 25. 08. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Bratislava mení farbu semafora na červenú, prijíma prvé opatrenia (minúta po

minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 28 nových prípadov nákazy.
Bratislava mení COVID semafor zo zelenej na červenú.
Ústredný krízový štáb schválil plošné uvoľnenie letov.
Pondelok, 24. 08. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV utorok zasadne krízový štáb, počas týždňa aj konzílium odborníkov (minúta po minúte)

Čítajte
Pribudlo 68 nových prípadov nákazy, najviac v Bratislave.
Ústredný krízový štáb by sa mal v utorok zaoberať aj športovými podujatiami
Nakazený bratislavský poslanec Berka: Správal som sa tak, ako sa správa väčšina
Nedeľa, 23. 08. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNakazil sa aj bratislavský poslanec, kritizuje nedostatky testovania Čítajte
Nakazil sa aj bratislavský poslanec Adam Berka.
Odhalili ďalších štyridsať prípadov, najviac v Bratislave.
Dovolenkári uviazli na slovinsko-rakúskych hraniciach pre sprísnené kontroly.
Sobota, 22. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Slovensku v piatok odhalili ďalších 91 nakazených Čítajte
Najviac nových prípadov odhalili v Bratislave.
Česko má rekordný prírastok nových nakazených.
Vakcínu Sputnik V odmietla väčšina Rusov.
Piatok, 21. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNákazu zistili vo Volkswagene aj hokejovom Slovane Čítajte
Na Slovensku pribudlo 123 nakazených, najviac od začiatku pandémie.
Situácia je podľa hygienikov pod kontrolou.
Koronavírus zistili vo Volkswagene aj hokejovom Slovane.
Rekordný denný prírastok nakazených hlásia aj Poľsko a Chorvátsko.
Štvrtok, 20. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 80 prípadov, zahraniční pracovníci budú musieť mať negatívny test Čítajte
Na Slovensku pribudlo 80 infikovaných.
Zahraniční pracovníci budú musieť mať negatívny test na koronavírus.
Taliansko a Francúzsko hlásia najviac nových prípadov od mája.
Streda, 19. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDo Tuniska bude nutný test, Grécko aj Chorvátsko hlásia rekordné čísla Čítajte
Na Slovensku v utorok testy odhalili sto nakazených.
Nastala druhá vlna pandémie, hovorí minister zdravotníctva Krajčí.
Do Tuniska bude nutný test, Grécko aj Chorvátsko hlásia rekordné čísla.
Koronavírusom sa nakazilo po celom svete už viac ako 22 miliónov ľudí.
Utorok, 18. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMinúta po minúte: Na Slovensku pribudli dve úmrtia pacientov s COVID-19 Čítajte
Na Slovensku pribudli dve úmrtia pacientov s ochorením COVID-19.
Chorvátsko má druhý najvyšší prírastok prípadov od začiatku pandémie.



Minister Gröhling predstavil opatrenia pre školy.
Na Slovensku odhalili ďalších pätnásť infikovaných.
Pondelok, 17. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo päť infikovaných, Česko sprísňuje opatrenia Čítajte
Nakazil sa futbalista Slovanu, hráči FC ViOn sú v karanténe.
Nové prípady zachytili v Bratislave a Košiciach.
Česko sa vracia k povinným rúškam.
Nedeľa, 16. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 47 prípadov, Rakúsko posilní zdravotné kontroly na hraniciach Čítajte
Na Slovensku pribudlo 47 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Najmladší novonakazený má šesť, najstarší 89 rokov.
Väčšinu prípadov tvoria dohľadané kontakty a importy zo zahraničia.
Rakúsko posilňuje zdravotné kontroly na hraniciach.
Sobota, 15. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokRusi  oznámili,  že vyrobili  prvú várku vakcíny,  na Slovensku pribudlo 54 nových prípadov

Čítajte
Na Slovensku pribudlo 54 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Väčšina nových prípadov sú dohľadané kontakty.
Rusko oznámilo, že vyrobilo prvú várku vakcíny proti Covid-19.
Piatok, 14. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokĽudia v prvej línii dostanú odmenu, pribudli desiatky chorých (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 62 nových prípadov.
Ekonomika sa v druhom štvrťroku prepadla o vyše 12 percent.
Ľudia v prvej línii dostanú špeciálnu odmenu.
Štvrtok, 13. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPrvé dva týždne budú rúška v triedach povinné, obmedzia podujatia Čítajte
Rúška budú prvé dva týždne povinné pre 2. stupeň a stredné školy.
Od septembra do októbra sa obmedzia hromadné podujatia.
Na Slovensku otestovali v stredu 2 741 ľudí, pozitívnych bolo 49.
Česko zaznamenalo takmer tristo nových prípadov.
Streda, 12. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili 75 nakazených, Matovič kritizoval prezidentský palác Čítajte
Na Slovensku pribudlo 75 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Vo firme v okrese Galanta je 21 infikovaných ľudí a bude ich zrejme viac.
Druhá vlna pandémie je už na Slovensku, povedal minister Krajčí.
V Česku sa počet nových prípadov zdvojnásobil.
Utorok, 11. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko už podľa Krajčího zažíva druhú vlnu pandémie, schválili nový plán Čítajte
Na Slovensku už máme druhú vlnu pandémie, vyhlásil Krajčí.
Pandemická komisia vlády schválila nový pandemický plán.
Testy za predchádzajúci deň odhalili 16 nových prípadov nákazy.
Rusko schválilo prvú vakcínu proti Covid-19 na svete, oznámil Putin.
Slováci už pri vstupe na Ukrajinu nebudú potrebovať test.
Celosvetový počet prípadov prekročil hranicu 20 miliónov.
Pondelok, 10. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokKoronavírus:  Grécko po rekordnom náraste prípadov zavádza nové opatrenia (minúta po

minúte) Čítajte
Na Slovensku testy odhalili tri nové prípady koronavírusu.
Minister Krajčí zvolal na utorok od 13.00 h Pandemickú komisiu vlády.
Slovenský priemysel klesol najmenej od začiatku koronakrízy.
Grécko po rekordnom náraste prípadov zavádza nové opatrenia.
Nedeľa, 9. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili 30 nakazených, väčšina bola z Trnavského kraja (minúta po minúte) Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 2596 prípadov nákazy koronavírusom.
Vakcína by mohla byť dostupná do konca tohto roka.
Sobota, 8. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili druhý deň po sebe 43 nakazených (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku sa koronavírusom infikovalo celkovo 2 566 ľudí.
V Česku pribudlo najviac nakazených od začiatku apríla.
Piatok, 7. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokInfikovali  sa desiatky nových ľudí, Bratislava zavádza COVID semafor (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 43 infikovaných ľudí, zomreli dvaja pacienti.
Nové prípady sú importované zo zahraničia aj dohľadané kontakty.
Bratislave pomáha COVID semafor, hlavné mesto je v druhej fáze.
Štvrtok, 6. 8. 2020Súvisiaci článok



Súvisiaci článokKoronavírus: Slovensko má ďalšie úmrtie na Covid-19, zasadne pandemická komisia (minúta
po minúte) Čítajte

Na Slovensku pribudlo 63 prípadov nákazy.
Na Covid-19 zomrel na Slovensku ďalší pacient.
Covid-19 sa možno v školách šíri ľahšie, než sa predpokladalo.
Streda, 5. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 49 prípadov, Ukrajina zaradila Slovensko do červenej zóny Čítajte
Na Slovensku pribudlo ďalších 49 prípadov.
Latinská Amerika eviduje najviac úmrtí na COVID-19 na svete.
Austrálsky štát Viktória zaznamenal rekordný počet nových úmrtí.
S Covidom-19 zomrelo už viac ľudí, než ročne podľahne chrípke.
Utorok, 4. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokNa Považí  skončili  v karanténe pre nákazu zamestnanci  dvoch firiem (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku v pondelok pribudlo 14 prípadov nákazy, otestovali 1320 ľudí
V Poľsku pribudlo najviac prípadov od vypuknutia pandémie
Zamestnanci dvoch firiem na Považí sú v karanténe
Pondelok, 3. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Covid podľa šéfa WHO zrejme nenájdeme definitívne riešenie (minúta po minúte) Čítajte
V nedeľu otestovali 766 ľudí, desať vzoriek bolo pozitívnych
Epidemiológovia rozdelili Česko podľa stupňa rizika nákazy
Európska komisia rokovala so Sanofi o nákupe vakcíny proti koronavírusu
Nedeľa, 2. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Laboratóriá hlásia sedem pozitívnych testov (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku pribudlo sedem prípadov.
Nákaza má v Karibiku a Latinskej Amerike vyše 200-tisíc obetí.
V Melbourne bude platiť nočný zákaz vychádzania.
Sobota, 1. 8. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pribudlo 45 infikovaných (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 45 pozitívnych testov
Očakávajte “dlhú” koronavírusovú pandémiu, varovala WHO
EÚ zaistila tristo miliónov dávok potenciálnej vakcíny od Sanofi
Koronavírusom sa v Afrike nakazilo už vyše 900-tisíc ľudí
Piatok, 31. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokÚrady odporúčajú zvážiť cestovanie do niektorých častí Chorvátska (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 27 nových prípadov nákazy.
Ďalšou obeťou koronavírusu na Slovensku je 67-ročný muž
Úrady odporúčajú zvážiť cestovanie do niektorých regiónov Chorvátska.
Štvrtok, 30. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKrajiny hlásia rekordné prírastky infikovaných Čítajte
Na Slovensku pribudlo 20 nových prípadov, vyliečilo sa 15 pacientov.
Viaceré krajiny hlásia rekordné nárasty prípadov.
WHO varovala, že pandémia ohrozuje aj mladých ľudí.
Streda, 29. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 41 prípadov nákazy, rekordný nárast hlási Praha (minúta po minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo 41 nových prípadov nákazy.
Krízový štáb v Prievidzi neodporúča podujatia nad desať osôb.
Praha zaznamenala rekordný denný nárast prípadov.
Utorok, 28. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokLukašenko tvrdí, že bez príznakov prechodil Covid-19 Čítajte
Na Slovensku odhalili ďalších 23 infikovaných, otestovali 1 548 ľudí.
Nemecko varuje turistov pred tromi regiónmi Španielska.
Pondelok, 27. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokUSA spustili najväčšie testovanie vakcíny proti COVID-19 na svete Čítajte
Na Slovensku pribudli dvaja nakazení, testovali 216 ľudí.
Belgičania sa budú musieť stretávať s okruhom najviac piatich ľudí.
Vládna komisia ho na prvýkrát odmietla. O čom pandemický plán hovorí?
Nedeľa, 26. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVäčšina za sobotu odhalených prípadov sú dohľadané kontakty Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 2179 prípadov nákazy koronavírusom.
KĽDR oznámila prvý prípad podozrenia z nákazy koronavírusom.
Počet prípadov vo svete prekročil 16 miliónov.
Sobota, 25. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Slovensku pribudlo 23 prípadov, otestovali 2 275 ľudí Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 2141 prípadov nákazy koronavírusom
V Česku povinné rúška na akciách v interiéroch s účasťou vyššou než sto ľudí



Španielsko sa obáva druhej vlny, Veľká Británia krajinu zaradila k rizikovým
Piatok, 24. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokRúška dáme podľa Krajčího dole, keď bude vakcína a budeme zaočkovaní Čítajte
Na Slovensku odhalili testy vo štvrtok 29 nakazených.
Pandemická komisia neschválila nový plán.
Británia zaradila Slovensko medzi bezpečné krajiny.
WHO má obavy z nárastu nakazených v Európe.
Štvrtok, 23. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMinisterstvo pripravilo pandemický plán, pribudlo 31 nakazených Čítajte
Na Slovensku pribudlo 31 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Británia by mala čoskoro zaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny.
Ministerstvo zdravotníctva pripravilo nový pandemický plán.
Česko po náraste nakazených ohlásilo nové opatrenia.
Streda, 22. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPočet prípadov nákazy presiahol vo svete hranicu 15 miliónov Čítajte
Slovensko eviduje 2058 nakazených, v stredu pribudlo 37.
Využiť miliardy z EÚ podľa Sulíka nebude ľahké.
Počet prípadov nákazy presiahol vo svete hranicu 15 miliónov.
Kalifornia už v počte nakazených predbehla aj New York.
Utorok, 21. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokRakúsko opäť zavádza rúška, vysvetlili rast prípadov na Slovensku Čítajte
Testy na Slovensku odhalili 41 nakazených.
Lídri Únie sa dohodli na fonde obnovy a sedemročnom rozpočte.
Slovensko dostane podľa Matoviča v nasledujúcich rokoch z EÚ 34,1 miliardy.
Pondelok, 20. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokBritánia by mohla zaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 1 980 prípadov nákazy koronavírusom.
Briti vyvinuli bezpečnú a účinnú vakcínu, potrebné sú ďalšie testy.
Summit v Bruseli o fonde obnovy pokračuje už štvrtým dňom.
Nedeľa, 19. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokFrancúzsko hrozí pokutami za nenosenie rúšok vo verejných interiéroch Čítajte
Slovensko eviduje celkovo 1 979 prípadov nákazy koronavírusom.
Sobota, 18. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokBritánia pozastaví zverejňovanie počtov obetí COVID-19 Čítajte
V piatok na Slovensku zachytili jedenásť nových prípadov.
Iránsky prezident vyhlásil, že sa mohlo nakaziť až 25 miliónov Iráncov.
Británia pozastaví zverejňovanie údajov o úmrtiach v spojitosti s COVID-19.
Piatok, 17. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPo štyroch mesiacoch sa obnovia lety z Bratislavy do Veľkej Británie Čítajte
Na Slovensku odhalili testy ďalších 14 nakazených.
Veľká Británia bude medzi menej rizikovými krajinami.
V Česku sprísňujú opatrenia v Moravskosliezskom kraji.
Spojené štáty opäť hlásia rekordný denný nárast nových prípadov.
Štvrtok, 16. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty zachytili na Slovensku 24 prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo ďalších 24 prípadov.
V Rakúsku majú od štvrtka zákaz pristávať lietadlá z 18 krajín.
V Španielsku pribudlo najviac prípadov od 10. mája.
Streda, 15. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokČaputová sa stretla s rakúskym prezidentom, pribudlo 19 nových prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo devätnásť prípadov nákazy koronavírusom.
Celkovo evidujeme 1 927 prípadov na ochorenie COVID-19.
Parlament schválil kontrolu telefónnych čísel aj navýšenie pokuty za nedodržanie karantény.
Čaputová sa stretla s rakúskym prezidentom, hovorili o pandémii i zmene klímy.
Utorok, 14. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Úrade vlády zasadal krízový štáb, zaoberal sa scenármi vývoja (minúta po

minúte) Čítajte
Na Slovensku pribudlo šesť nových prípadov nákazy koronavírusom.
Zasadal ústredný krízový štáb, zaoberal sa scenármi vývoja.
Počet infikovaných vo svete presiahol 13 miliónov.
Pondelok, 13. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPlošné opatrenia zatiaľ netreba, Britániu zaradíme medzi menej rizikové krajiny Čítajte
Slovensko zaradí Britániu na zoznam menej rizikových krajín.
Vláda navrhla zvýšiť pokutu za nedodržanie karantény.
WHO varuje, že pandémia sa zhoršuje.
Británia nezaradila Slovensko na zoznam bezpečných krajín.
Nedeľa, 12. 7. 2020Súvisiaci článok



Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Identifikovali osem nových prípadov Čítajte
No Slovensku odhalili osem nových prípadov nákazy.
WHO hlási rekordný globálny prírastok v počte nakazených.
Maďarsko sprísňuje kontrolu štátnych hraníc.
USA zaznamenali ďalší rekordný nárast prípadov.
Sobota, 11. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Testy odhalili ďalších 23 prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo ďalších 23 prípadov nákazy koronavírusom.
Počet úmrtí v súvislosti s COVID-19 presiahol v Brazílii 70-tisíc.
Piatok, 10. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Vo svete pribudol rekordný počet nových prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo 19 nových prípadov ochorenia COVID-19.
Vo svete pribudol rekordný počet nových prípadov nákazy.
Chorvátsko po náraste počtu nakazených sprísni opatrenia
Štvrtok, 9. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Počet nakazených sa rekordne zvýšil, pribudlo 53 prípadov (minúta po minúte)

Čítajte
Na Slovensku pribudlo 53 nových prípadov nákazy. Celkovo ich evidujeme 1 851.
V pondelok zasadne epidemiologické konzílium a dohodne sa na ďalšom postupe v prípade pandémie.
Poslanci schválili balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu.
Streda, 8. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Slovensku podali prvýkrát pacientovi liek na Covid-19 (minúta po minúte)

Čítajte
WHO uznala, že sa koronavírus môže významne šíriť aj vzduchom.
Na Slovensku pribudlo najviac infikovaných za viac ako dva mesiace.
Na Slovensku podali prvýkrát pacientovi liek s účinnou látkou remdesivir.
Šírenie nákazy naďalej celosvetovo naberá tempo.
Utorok, 7.7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírusom sa nakazil aj prezident Bolsonaro Čítajte
Na Slovensku pribudli dva prípady nákazy.
Na koronavírus pozitívne testovali aj brazílskeho prezidenta Bolsonara.
Počet úmrtí presiahol v Európe 200-tisíc.
Pondelok, 6. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Slovensku otestovali iba 50 vzoriek, pozitívna bola jedna Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden nový prípad.
Celkovo sa novým koronavírusom u nás nakazilo 1765 ľudí.
Piatok, 3. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOdhalili 20 nakazených, Brusel schválil liek pre ťažké prípady Čítajte
Na Slovensku odhalili testy ďalších 20 nakazených.
Hygienici rozšírili výnimky týkajúce sa nosenia rúška.
Eurokomisia schválila remdesivir na liečbu vážnych prípadov Covid-19.
Štvrtok, 2. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZo zoznamu menej rizikových krajín vypadli Bulharsko a Čierna Hora Čítajte
Na Slovensku pribudlo v stredu trinásť nových prípadov nákazy
Premiér Matovič kritizoval správanie sa divákov v Dunajskej Strede
Odborníci aktualizovali zoznam epidemiologicky bezpečnejších krajín
Spojené štáty hlásia rekord v počte nových nakazených.
Streda, 1. 7. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV okrese Prievidza sú dve ohniská, Krajčí avizuje masívnejšie testovanie Čítajte
Testy odhalili na Slovensku 20 nových prípadov.
Za posledný týždeň pribúdalo vo svete vyše 160-tisíc prípadov nákazy denne.
Vakcína proti COVID-19 od Pfizer a BioNTech má povzbudivé výsledky.
Utorok, 30. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokÚnia otvorí od 1. júla hranice pre občanov 14 štátov, Američanom nie Čítajte
Na Slovensku odhalili testy ďalších dvoch nakazených.
Štáty EÚ schválili zoznam bezpečných mimounijných krajín.
Koronakríza okreše v tomto roku daňové príjmy štátu.
Gröhling by v rámci druhej vlny nechcel plošne zatvárať školy.
ZSSK obnovuje medzištátnu dopravu s Maďarskom.
Pondelok, 29. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokBezpečné krajiny? Únia pripravuje zoznam nečlenských štátov Čítajte
V nedeľu na koronavírus otestovali 62 ľudí. Pribudol jeden nakazený.
Bezpečné krajiny? Brusel pripravuje zoznam nečlenských štátov.
Piatok, 26. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili ďalších 13 nakazených, väčšina je z okresu Čadca Čítajte
Na Slovensku sa novým koronavírusom nakazilo celkovo 1643 ľudí.
Ministerstvo hospodárstva začalo vyplácať prvé dotácie na nájomné.



V Krásne nad Kysucou pre zhoršenie situácie zatvárajú školy.
Štvrtok, 25. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVývoj pandémie v Európe sa po uvoľnení opatrení zhoršil, varuje WHO Čítajte
Na Slovensku odhalili 23 nových prípadov
Vývoj pandémie v Európe sa po uvoľnení opatrení zhoršil
Európska lieková agentúra schválila remdesivir na liečbu COVID-19
Na Kysuciach rušia podujatia, uzatvárajú športoviská a inštitúcie
Streda, 24. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPrezidentka mala negatívny test, pribudlo 18 prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo 18 nových prípadov nákazy koronavírusom.
Prezidentka Čaputová mala negatívny test na COVID-19.
Minister Mikulec o zatváraní hraníc zatiať nehovorí.
Nárast infikovaných podľa ministra Krajčího nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie.
Vláda schválila 114 ekonomických opatrení na podporu podnikania.
Utorok, 23. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZhoršili prognózu, ekonomika sa prepadne o desať percent Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden pozitívne testovaný pacient.
Spúšťajú dotácie na nájmy, vyplácanie bude podľa Sulíka otázkou dní.
Zhoršili prognózu, slovenská ekonomika sa prepadne takmer o desať percent.
USA prekročili hranicu 120-tisíc úmrtí na koronavírus.
Pondelok, 22. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVo svete pribudlo za deň najviac prípadov, otestovali sme iba 41 vzoriek Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden nový prípad nákazy koronavírusom.
Vo svete pribudol rekordný počet nových prípadov za 24 hodín.
Do škôl sa môžu vrátiť všetci žiaci, nie všetky školy však otvoria.
Piatok, 19. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo najviac prípadov za mesiac a pol, rušia sa ďalšie obmedzenia Čítajte
Na Slovensku pribudlo 14 nových prípadov.
Slovensko uvoľňuje ďalšie opatrenia, obchody budú môcť otvoriť aj v nedeľu.
Štvrtok, 18. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudol iba jeden nakazený, štátnou karanténou prešlo 23-tisíc ľudí Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden nový prípad nákazy.
Štátnou karanténou prešlo 23 600 občanov.
Kollár: Štát by mohol refundovať príspevok na rekreáciu.
U  ľudí  s  krvnou  skupinou  A  je  takmer  o  50  percent  vyššia  pravdepodobnosť  závažnejšieho  priebehu

ochorenia COVID-19.
Vyše desať amerických štátov zaznamenáva vysoký počet nových prípadov.
Streda, 17. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič spomína možnosť znovuzavedenia povinnej štátnej karantény Čítajte
Z 1163 testovaných na Slovensku potvrdili deväť nových prípadov.
Matovič spomína možnosť opätovného zavedenia povinnej štátnej karantény.
V Pekingu pre šírenie nákazy zrušili 1200 letov, opäť zavreli školy.
Brazília hlási najvyšší denný nárast nakazených.
Utorok, 16. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Na Slovensku je menej ako 100 aktívne nakazených, nový prípad nepribudol

Čítajte
Na Slovensku nepribudol žiaden nový prípad nákazy koronavírusom.
Súkromná poisťovňa bude preplácať test na protilátky.
Objavili prvú účinnú liečbu pre vážne chorých pacientov s Covidom-19.
Peking hovorí o mimoriadne vážnej situácii.
Piatok, 12. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPermanentný krízový štáb ukončil činnosť Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden pozitívne testovaný pacient.
Permanentný krízový štáb ukončil činnosť.
Európsky priemysel rekordne klesol, Slovensko je tretie od konca.
Štvrtok, 11. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty odhalili osem nakazených, železnice obnovujú spoje do Rakúska Čítajte
Na Slovensku sa novým koronavírusom nakazilo celkovo 1541 ľudí.
V nemocniciach nie je žiadny pacient s potvrdeným ochorením COVID-19.
Zrušili sa ďalšie korona opatrenia, od 14. júna prestáva platiť núdzový stav.
Slovenská ekonomika výrazne padá.
Streda, 10. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudli dvaja nakazení, v nemocniciach nie je žiadny potvrdený prípad Čítajte
V nemocniciach nie je žiadny pacient s potvrdeným ochorením COVID-19.
Zrušili sa ďalšie korona opatrenia, od 14. júna prestáva platiť núdzový stav.
Slovenská ekonomika výrazne padá.
Utorok, 9. 6. 2020Súvisiaci článok



Súvisiaci článokKončia ďalšie obmedzenia, pribudol jeden nový prípad Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden nový prípad COVID-19.
Premiér Matovič zrušil ďalšie obmedzenia.
Počet nakazených v Brazílii prekročil 700-tisíc.
Pondelok, 8. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPoľsko pre Covid-19 zatvára bane, pre polovicu Španielov sa uvoľnia opatrenia Čítajte
Slovensko eviduje 1530 infikovaných novým koronavírusom.
Nový Zéland nemá žiadny aktívny prípad ochorenia Covid-19.
Poľská vláda zatvorila pre koronavírus 12 uhoľných baní.
Piatok, 5. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVlaky do Česka začnú postupne premávať od pondelka Čítajte
Na Slovensku doteraz potvrdili 1526 prípadov nákazy koronavírusom.
Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla správu o stave republiky.
Otvorili sa hranice s Maďarskom a Rakúskom bez obmedzení.
Brazília má už tretí najvyšší počet obetí ochorenia Covid-19 na svete.
Štvrtok, 4. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudol jeden nakazený, hranice medzi Slovenskom a Českom sú otvorené Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden nový prípad nákazy ochorením Covid-19.
Vláda núdzový stav nepredĺži, ak sa zachová pozitívny trend nákazy
Slováci budú môcť využívať leteckú, lodnú, autobusovú aj železničnú dopravu do Česka
Streda, 3. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOtvoria česko-slovenské hranice, kontroly ruší aj Rakúsko Čítajte
Matovič oznámil v Prahe otvorenie česko-slovenských hraníc.
Rakúsko zruší kontroly na všetkých hraniciach okrem s výnimkou tých s Talianskom.
Na Slovensku pribudli tri nové prípady nákazy koronavírusom.
Uvoľňujú sa ďalšie opatrenia.
Utorok, 2. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZrušili letecké dni na Sliači, väčšina kúpalísk zatiaľ neotvorí Čítajte
V pondelok otestovali 6 418 vzoriek, nepribudol žiaden nový prípad nákazy.
Zrušili medzinárodné letecké dni na Sliači aj festival Grape na piešťanskom letisku.
Na Slovensko môžu prísť na 48 hodín aj ľudia dlhodobo žijúci v Česku a Maďarsku.
O núdzovom stave sa definitívne rozhodne budúci týždeň.
Koronavírusu podľahlo celosvetovo už viac než 375-tisíc ľudí.
Pondelok, 1. 6. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič predstavil ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení Čítajte
Matovič predstavil ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení.
Pellegrini vyzval Matoviča na ukončenie núdzového stavu.
V nedeľu otestovali 274 ľudí, jeden bol pozitívny.
Na Slovensku otvorili škôlky a školy pre žiakov prvého až piateho ročníka.
Nedeľa, 31. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTesty neodhalili nový prípad, záujem o eKaranténu bol rekordný Čítajte
Na Slovensku sa novým koronavírusom nakazilo celkovo 1521 ľudí.
Koronavírusom sa nakazilo už viac ako šesť miliónov ľudí.
O eKaranténu bol v sobotu rekordný záujem.
Sobota, 30. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV Žehre na východe Slovenska zrušili karanténu, mestečko rozoberú Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden pozitívny prípad nákazy a žiadne úmrtie.
Slovensko celkovo eviduje 1521 prípadov potvrdených prípadov.
V obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves v sobotu zrušili karanténu.
Piatok, 29. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus:  Tridsať štátov uzavrelo  spojenectvo pre boj  s COVID-19 (minúta po minúte)

Čítajte
Vo štvrtok otestovali na Slovensku 1848 ľudí, pozitívny nebol ani jeden.
Aplikáciu eKaranténa schválil už aj Apple.
Chorvátsko otvorilo hranice pre desať krajín Únie vrátane Slovenska.
Grécko zverejnilo zoznam krajín, ktorých občanov privíta. Je tam aj Slovensko.
Štvrtok, 28. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokO predĺžení núdzového stavu zatiaľ nerozhodli, spravia analýzu Čítajte
Na Slovensku pribudlo päť prípadov nákazy koronavírusom.
Začali platiť nové výnimky z nosenia rúšok.
Krajčí hovorí, že vírus je na Slovensku potlačený.
O núdzovom stave ani o otváraní hraníc sa ešte nerozhodlo.
Od pondelka sa obnovia vlaky zadarmo pre študentov.
Streda, 27. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa test premorenosti nebol podľa Krajčího dôvod Čítajte
Na Slovensku pribudli dva prípady a žiadne úmrtie.
V stredu sa na Slovensku opäť o niečo viac uvoľnili opatrenia.



Novým ohniskom ochorenia COVID-19 sa stal americký svetadiel.
Pandémia koronavírusu vo svete usmrtila už viac ako 350-tisíc ľudí.
Utorok, 26. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlováci môžu cestovať na dva dni bez testu do ďalšej krajiny Čítajte
Na Slovensku pribudli za pondelok dva prípady, žiadne úmrtie
Slováci môžu od stredy cestovať na 48 hodín bez testu aj do Maďarska
V utorok k 15.00 h mala aplikácia eKaranténa takmer 2000 používateľov
Pondelok, 25. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič a Babiš sa dohodli, uľahčia cestovanie na 48 hodín Čítajte
Na Slovensku pribudli dva pozitívne prípady, otestovali 645 ľudí.
Do ôsmich krajín sa na dva dni bude dať vycestovať bez povinnej karantény.
Česko nebude od Slovákov vyžadovať test, ak sa vrátia do 48 hodín.
Všetky vnútorné športoviská budú môcť otvoriť od 3. júna.
Štát umožní ľuďom v domácej karanténe jednorazovo zmeniť lokáciu.
Piatok 22. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Aplikáciu eKaranténa stále nespustili (minúta po minúte) Čítajte
Podľa Matoviča za do domácej karantény bude dať prestúpiť aj zo štátnej.
Majitelia fitnescentier plánujú v pondelok zablokovať vjazd do Bratislavy.
V piatok pribudol na Slovnesku jeden pozitívny na COVID-19 z 2751 testovaných.
Štvrtok, 21. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokeKaranténú majú spustiť v piatok poobede Čítajte
Na Slovensku pribudlo šesť prípadov nákazy.
Počet infikovaných celosvetovo presiahol päť miliónov.
Streda, 20. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVláda chce predĺžiť projekt pomoci zamestnávateľom Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden nový prípad nákazy koronavírusom.
Začala sa štvrtá fáza uvoľňovania koronaopatrení.
Kontroly na slovenských hraniciach predĺžili do 26. júna.
Utorok, 19. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokInteligentná karanténa by mala začať fungovať najskôr v piatok Čítajte
Za pondelok nepribudol žiaden infikovaný, otestovali 2041 ľudí.
Francúzi zavreli pre podozrenia zo šírenia koronavírusu 70 škôl.
Pandémia stiahla ekonomiku USA do najhoršej recesie od druhej svetovej vojny.
Pondelok, 18. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOd stredy sa uvoľnia ďalšie koronaopatrenia Čítajte
Na Slovensku pribudol iba jeden prípad nákazy.
Premiér Matovič ohlásil ďalšiu fázu uvoľňovania.
Nedeľa, 17. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVyzerá to nádejne na ďalšie uvoľnenie obmedzení, píše Matovič Čítajte
Na Slovensku pribudol jeden pozitívny prípad nákazy koronavírusom.
Ochorenie Covid-19 potvrdili doteraz u 1 494 ľudí.
Vyzerá to nádejne na ďalšie uvoľnenie obmedzení, píše Matovič.
Rakúsko otvorilo hranice so Slovenskom, Českom aj Maďarskom.
Pri príchode na Slovensko naďalej platí povinnosť štátnej karantény.
Sobota, 16. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokRakúsko otvorí hranice so Slovenskom, pribudlo 13 prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo 13 nových prípadov nákazy a jedno úmrtie.
Spolu sa doteraz koronavírusom nakazilo 1 493 ľudí, zomrelo 28.
Ak budeme mať rovnako dobré výsledky aj za sobotu a nedeľu, v pondelok sa nadýchneme ďalšieho vánku

slobody, píše Matovič.
Rakúsko otvorí hranice so Slovenskom, Českom a Maďarskom.
Piatok, 15. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVýnimku z povinnej karantény dostanú študenti aj pracujúci v Česku a Rakúsku Čítajte
Z povinnej karantény budú mať výnimku študenti aj pracujúci v Česku a Rakúsku.
Slovinsko uvoľní hraničný režim pre občanov Únie.
Slovenskí vedci vyrobili stotisíc PCR testov, ktoré darovali štátu.
Na Slovensku sa doteraz nakazilo koronavírusom celkovo 1 480 ľudí.
Štvrtok, 14. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV pondelok by mohlo padnúť aj rozhodnutie o rúškach na verejnosti Čítajte
V stredu pribudlo na Slovensku osem nových prípadov nákazy.
Zákaz civilných letov je na Slovensku predĺžený do 28. mája.
Vláda schválila tzv. inteligentnú karanténu.
Štátny ústav zaregistroval slovenský test na koronavírus.
Koronavírusu na celom svete podľahlo už viac ako 300-tisíc ľudí.
Streda, 13. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZ Covid-19 sa vyliečilo už viac ako tisíc ľudí Čítajte
Počet vyliečených na Slovensku prekonal 1000, pribudli štyri nové prípady.



V Európe zomrelo na nový koronavírus vyše 160-tisíc ľudí.
Maurícius oznámil víťazstvo nad nákazou po tom, čo úrady hlásili nula aktívnych pacientov.
Utorok, 12. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDochádzka v školách bude dobrovoľná, letné tábory budú Čítajte
Na Slovensku pribudlo osem pozitívne testovaných pacientov a jedno úmrtie.
O otváraní škôl rozhodnú v pondelok, nástup má byť dobrovoľný.
Počet obetí presiahol v Spojených štátoch 80-tisíc, čo je najviac na svete.
Pondelok, 11. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV domovoch pre seniorov otestovali už vyše 10-tisíc ľudí Čítajte
Na Slovensku opäť nepribudol ani jeden prípad nákazy.
Sulík chce po pandémii otvoriť obchody aj v nedeľu.
Masívne skríningové testovanie absolvovalo už vyše desaťtisíc klientov a zamestnancov domovov sociálnych

služieb.
Francúzsko začalo od pondelka s uvoľňovaním opatrení.
Vo svete zomrelo na nákazu COVID-19 viac ako 280-tisíc ľudí.
Nedeľa, 10. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Štvrtá fáza otvárania ekonomiky by sa mohla začať 20. mája Čítajte
V sobotu pribudli na Slovensku dva nové prípady nákazy koronavírusom.
Na Slovensku sa koronavírusom nakazilo celkovo 1457 ľudí.
Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení by sa mohla začať 20. mája.
Sobota, 9. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus: Vírus sme takmer eliminovali, ale ešte sme nevyhrali, vraví Krajčí Čítajte
Na Slovensku nepribudol žiaden nový prípad koronavírusu.
Slovensko eviduje 1455 nakazených.
Pandémia si celosvetovo vyžiadala už vyše 275 000 obetí.
Štvrtok, 7. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokŠtátne karantény sú preplnené, o tej inteligentnej sa stále diskutuje Čítajte
Na Slovensku doteraz potvrdili nákazu koronavírusom u 1 445 ľudí.
Kontroly na hraniciach s Rakúskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom sa predĺžia do 27. mája.
Vlaky budú od nedele fungovať podľa riadneho grafikonu, železnice obnovia vnútroštátnu dopravu.
O možnosti nahradiť štátnu karanténu inteligentnou karanténou budú odborníci diskutovať v pondelok.
Streda, 6. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Mikulec obhajuje karanténu Čítajte
Na Slovensku pribudlo osem nakazených novým koronavírusom.
Nemecko má za sebou prvú fázu pandémie.
Latinská Amerika eviduje už vyše 15-tisíc úmrtí na COVID-19.
Čínske mesto Wu-chan po mesiacoch opäť otvorilo školy.
Utorok, 5. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Otvoria malé obchodné centrá. Nové opatrenia sú známe Čítajte
Británia v počte obetí Covid-19 predbehla Taliansko.
Vlaky pre seniorov zadarmo vláda rušiť nebude.
Otvoriť môžu aj obchody v menších nákupných centrách do 35 prevádzok.
Pondelok, 4. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokUrýchľujeme uvoľňovanie opatrení, spoja sa dve fázy Čítajte
Na Slovensku sa v stredu spustí druhá a zároveň tretia fáza otvárania ekonomiky.
Pribudlo päť nových prípadov nákazy a jedno úmrtie.
V Česku sa z ochorenia vyliečila už takmer polovica nakazených.
Nedeľa, 3. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Pribudol jediný infikovaný, otestovali 1450 ľudí Čítajte
Lekári popísali kožné prejavy u pacientov s koronavírusom.
Viedenské letisko ponúkne pasažierom testy na Covid-19.
Lukašenko odmieta zrušiť vojenskú prehliadku.
Spojené štáty zatiaľ počkajú s ďalším podporným balíkom pre ekonomiku.
Sobota, 2. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokFrancúzsko hlási najnižší počet nových úmrtí na Covid-19 od 22. marca Čítajte
Matovič hovoril o ďalšom uvoľňovaní opatrení.
Na Slovensku pribudli štyri nové prípady nákazy a jedno úmrtie na Covid-19.
Vedci vylúčili reaktiváciu koronavírusu u človeka.
Počet ľudí nakazených koronavírusom v Európe presiahol 1,5 milióna.
Piatok, 1. 5. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPočty nakazených sú stále nízke, v troch osadách ukončili karanténu Čítajte
Na Slovensku pribudlo sedem prípadov nákazy koronavírusom.
Uvoľňujú sa povinnosti pre pendlerov, pozrite si prehľad >>>>
V troch osadách v Krompachoch po 23 dňoch ukončili karanténu.
Celosvetovo sa z ochorenia Covid-19 vyliečilo už viac ako milión ľudí.
Štvrtok, 30. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič naznačil urýchlenie otvárania Čítajte



V stredu zomreli v súvislosti s koronavírusom ďalšie dve osoby, nakazilo sa päť.
Premiér Matovič naznačil urýchlenie otvárania prevádzok.
Hlavný hygienik oznámil zmiernenie obmedzení pre pendlerov.
V Európe zomrelo na ochorenie Covid-19 už viac ako 130-tisíc ľudí.
Streda, 29. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV Británii prudko stúpol počet obetí a je druhý najvyšší v Európe Čítajte
Na Slovensku potvrdili ďalších sedem infikovaných koronavírusom.
V Európe zomrelo na ochorenie Covid-19 viac ako 130-tisíc ľudí.
Veľká Británia má už druhý najvyšší počet úmrtí v Európe.
Ochorenie zatiaľ stále neeviduje 34 krajín sveta.
Klasické prijímačky na stredné školy nebudú.
Utorok, 28. 4. 2020
Na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom
Pendleri sa nebudú musieť preukazovať negatívnym testom
Celosvetovo by sa koronavírusom mohla nakaziť až miliarda ľudí
V Spojených štátoch je už vyše milión ľudí s ochorením Covid-19
Nedeľa, 26. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokDruhej fáze uvoľňovania podľa Matoviča zatiaľ nič nebráni Čítajte
Na Slovensku pribudlo šesť prípadov koronavírusu
Taliansko aj Španielsko hlásia výrazný úbytok úmrtí
Viaceré krajiny pripravujú uvoľňovanie koronaopatrení
Sobota, 25. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZomrela pacientka v Martine, v Bystranoch zrušili karanténu Čítajte
Na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom.
Na celom svete zomrelo na ochorenie COVID-19 vyše 200-tisíc ľudí.
SARS-CoV-2 si v Európe vyžiadal už viac ako 120-tisíc obetí
WHO varovala pred myšlienkou vydávania pasov imunity.
Piatok, 24. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVeľká časť Európy má prvú vlnu nákazy za sebou, Slovensko ešte nie Čítajte
Na Slovensku pribudlo 35 nových prípadov nákazy a dve úmrtia.
Seniori budú môcť nakupovať aj mimo vyhradených hodín.
Prezidentka podpísala novelu zákona o vysokých školách a zákon na dočasnú ochranu nájomcov.
V bratislavskom Ružinove začali s testovaním v domovoch seniorov.
Športovci môžu na vonkajších športoviskách trénovať bez rúšok.
Šírenie koronavírusu sme dostali pod kritickú hranicu, ukazuje prognóza
Štvrtok, 23. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokČeská vláda ruší zákaz voľného pohybu Čítajte
Na Slovensku pribudlo 81 prípadov nákazy a jedno úmrtie.
V nemocnici v Bojniciach potvrdili Covid-19 u 16 zamestnancov.
Ministerstvo zrušilo ústne maturity. Študenti o vysvedčenia neprídu.
Špecializovaný trestný súd vzal bývalého šéfa rezerv Kičuru do väzby.
Lídri EÚ prijali finančný balík v hodnote 540 miliárd eur.
Experimentálny liek remdesivir v prvej klinickej štúdii neuspel.
Česko od piatka ruší zákaz voľného pohybu.
Streda, 22. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokCOVID-19 potvrdili aj v ďalších zariadeniach pre seniorov Čítajte
Na Slovensku pribudlo 45 nových prípadov nákazy koronavírusom.
V zariadení v Batizovciach je 9 ľudí pozitívnych na COVID-19.
Ďalšie prípady nákazy hlásia aj zo zariadení v okrese Prievidza.
Na Slovensku sa novým koronavírusom nakazilo celkovo 1 244 ľudí.
V stredu odštartovala prvá fáza otvárania obchodov a prevádzok.
Ústavný súd vydal súhlas s väzbou pre Kajetána Kičuru.
Utorok, 21. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKrízový štáb odobril prvú fázu uvoľňovania opatrení Čítajte
Na Slovensku pribudlo 26 nakazených a jedno úmrtie.
Počet úmrtí na nový koronavírus vo svete presiahol 170-tisíc.
Koronavírus SARS-CoV-2 nevytvorili ľudia, reaguje WHO.
Viaceré európske krajiny plánujú a začínajú uvoľňovať opatrenia.
Pondelok, 20. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič predstavil plán, prvé prevádzky sa začnú otvárať od stredy Čítajte
Na Slovensku pribudlo 12 prípadov nákazy a jedno úmrtie.
Premiér Matovič predstavil štyri fázy otvorenia prevádzok.
Nosenie rúšok bude mať výnimky.
Cena ľahkej americkej ropy WTI v dôsledku pandémie skolabovala.
Piatok, 17. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZomrel ďalší klient z Pezinka, na Slovensku je nakazených vyše tisíc ľudí Čítajte
Na Slovensku pribudlo za štvrtok 72 pozitívne testovaných ľudí.



Ochoreniu Covid-19 podľahol na Slovensku ďalší človek.
Tri prípady nákazy sa objavili v sociálnych zariadeniach v Martine.
V bojnickej nemocnici potvrdili koronavírus jedenástim ľuďom.
Vládny špeciál priviezol na Slovensko dva a pol milióna rúšok.
Ochoreniu podľahlo na celom svete už vyše 150-tisíc ľudí.
Štvrtok, 16. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV Žehre sa potvrdilo komunitné šírenie, máme problém reaguje Matovič Čítajte
Koronavírusu podľahlo na celom svete už vyše 140-tisíc ľudí
Na Slovensku zomreli dvaja ľudia a pribudlo 114 prípadov.
V obci Žehra sa potvrdil komunitný prenos koronavírusu.
Streda, 15. 4. 2020 Súvisiaci článok
Súvisiaci článokCelosvetovo na Covid-19 zomrelo už viac ako 130-tisíc ľudí Čítajte
Celosvetovo na Covid-19 zomrelo už viac ako 130-tisíc ľudí.
Na Slovensku pribudlo 28 nakazených a šesť obetí, otestovali 1439 ľudí.
Najväčší slovenský hudobný festival Pohoda tento rok nebude.
Straty leteckých spoločností v dôsledku pandémie presiahnu tristo miliárd dolárov.
Utorok, 14. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPlán uvoľňovania opatrení vláda predstaví budúci týždeň Čítajte
Na Slovensku pribudlo 66 nakazených, vyšetrili 1302 pacientov.
Vláda v pondelok predstaví plán na otvorenie ekonomiky.
Sulík trvá na čo najrýchlejšom otváraní obchodov.
Nemocnice budú môcť spustiť časť operácií, ktoré museli odložiť.
Globálna ekonomika v tomto roku klesne o 3 percentá.
Pondelok, 13. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokV domove sociálnych služieb v Pezinku testovali pozitívne 47 ľudí Čítajte
Na Slovensku pribudlo 27 prípadov, ďalších 47 sa potvrdilo v sociálnom zariadení v Pezinku.
Počet úmrtí na COVID-19 vo svete presiahol 110-tisíc.
Počet obetí koronavírusu prevýšil v Taliansku 20-tisíc.
Nedeľa, 12. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokJaguar predĺžil odstávku výroby, Británia má už viac ako 10-tisíc obetí Čítajte
Na Slovensku za sobotu pribudlo 14 nových prípadov Covid-19.
Jaguar výrobu zatiaľ neobnoví, predĺžil výrobnú prestávku.
Spojené štáty majú ako prvá krajina viac ako 20-tisíc obetí.
V Európe podľahlo nákaze koronavírusom vyše 75-tisíc ľudí.
Počet úmrtí v Británii prekročil 10-tisíc.
Taliansko eviduje najmenej obetí za posledné tri týždne.
Japonskí zdravotníci varujú pred kolapsom.
Sobota, 11. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNemocnice sa budú reprofilovať v troch vlnách, zatiaľ nie sme ani v prvej Čítajte
Na Slovensku pribudlo 13 nových prípadov Covid-19, spolu ich je 728.
Účelové zariadenia NRSR Častá - Papiernička sprístupnili repatriantom.
USA predbehli v počte obetí Taliansko.
Piatok, 10. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokCelosvetovo už koronavírusu podľahlo viac ako stotisíc ľudí Čítajte
Na Slovensku pribudlo štrnásť infikovaných.
Pandémia koronavírusu má už viac ako stotisíc obetí.
V Južnej Kórei malo 91 vyliečených opäť pozitívne testy.
Štvrtok, 9. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMinistri financií EÚ sú blízko k dohode o záchrannom balíku Čítajte
Na Slovensku pribudlo 19 prípadov, otestovali celkovo 1690 vzoriek.
Osady, v ktorých sa vyskytli pozitívne prípady, uzavreli.
Ministri financií EÚ sa zhodli na niekoľkomiliardovom záchrannom pláne
Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí na dodržiavanie opatrení v priebehu Veľkej noci.
Streda, 8. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNakazených výrazne pribudlo, osady s pozitívnymi prípadmi uzavrú Čítajte
Matovič oznámil 101 nových prípadov nákazy, otestovali 2042 vzoriek.
Tridsaťjeden prípadov sa objavilo v rómskych osadách, kam sa vrátili ľudia zo zahraničia.
Osady, v ktorých sa vyskytli pozitívne prípady, budú v karanténe.
Nové opatrenia vyvolali trenice v koalícii.
Oznámili nové opatrenia na pomoc firmám.
Utorok, 7. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovenskí vedci pripravujú test na koronavírus, pribudlo 47 prípadov Čítajte
Na Slovensku pribudlo 47 nakazených, otestovali 1448 ľudí.
Z ochorenia Covid-19 sa na Slovensku vyliečilo už 13 pacientov.
Slovenskí vedci pripravujú test na ochorenie Covid-19.
Vláda príjme opatrenia na pomoc veľkým podnikom.
Vláda schválila zákaz vychádzania od stredy do pondelka.



Britského premiéra previezli pre COVID-19 na intenzívku.
Pondelok, 6. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVláda obmedzila voľný pohyb ľudí od stredy do pondelka Čítajte
Na Slovensku pribudlo 49 prípadov, spolu ich je 534.
Vláda schválila zákaz vychádzania od stredy do pondelka.
Britského premiéra previezli pre COVID-19 na intenzívku.
Podpolianske strojárne prepustia všetkých zamestnancov.
Piatok, 3. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokOpatrenia k Veľkej noci prijme vláda po stretnutí s odborníkmi v nedeľu Čítajte
Na Slovensku pribudlo 24 prípadov, spolu ich je 450
O opatreniach cez veľkonočné sviatky rozhodne vláda v nedeľu
Vláda sa dohodla s bankami na odklade splátok úverov.
Počet hlásených prípadov nákazy vo svete prekročil milión.
Štvrtok, 2. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 26 prípadov, poslanci schválili ekonomický balíček Čítajte
Na Slovensku pribudlo 26 prípadov, celkovo ich je 426.
Z ochorenia COVID-19 sa vyliečili dvaja Slováci.
Počet nakazených vo svete prekročil milión.
Koronavírus zabil viac ako 50-tisíc ľudí, najviac v Taliansku.
Streda, 1. 4. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokMatovič hovorí o blackoute, na Slovensku je nakazených 400 ľudí Čítajte
Slovensko eviduje 400 infikovaných, pribudlo 37.
Matovič sa vzdáva premiérskeho platu, vláda zriadila fond.
Sulík odmietol blackout, ktorý spomína Matovič. Proti sú aj Pellegrini a Remišová.
Infikovaných je celosvetovo už viac ako 840-tisíc ľudí.
Utorok, 31. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má zrejme prvú obeť ochorenia Covid-19, potvrdil Krajčí Čítajte
Slovensko eviduje 363 infikovaných, pribudlo 27.
Minister Marek Krajčí potvrdil prvú pravdepodobnú obeť Covid-19.
Nová prognóza je optimistickejšia, no nákaza podľa nej potrvá dlhšie.
Guvernér NBS Peter Kažimír predstavil prvé podrobnosti o odklade splátok.
Počet oficiálne potvrdených úmrtí prekročil celosvetovo 40 000.
Pondelok, 30. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 22 prípadov, vrchol sa podľa Krajčího očakáva o 110 dní Čítajte
Na Slovensku pribudlo 22 nových prípadov.
Počet prípadov nákazy presiahol vo svete 700-tisíc.
Pacient s koronavírusom zomrel po prepustení z bojnickej nemocnice.
Taliansko hlási najnižší počet nových prípadov za posledné dva týždne
Nedeľa, 29. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus majú aj predseda úradu pre obstarávanie a jeho manželka Čítajte
Na Slovensku je koronavírusom nakazených 314 ľudí.
Koronavírus potvrdili aj predsedovi ÚVO a jeho manželke.
U obyvateľa gelnickej osady, ktorá je v karanténe, sa vírus nepotvrdil.
Premiér predstavil prvých sedem opatrení na pomoc ekonomike.
Do soboty večera si vírus vyžiadal vo svete už vyše 30-tisíc obetí.
Sobota, 28. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokTaliansko má vyše 10-tisíc obetí, Trump zvažuje karanténu pre New York Čítajte
Na Slovensku je koronavírusom nakazených 292 ľudí.
Hospitalizovaných je 85 ľudí, jeden pacient je vo vážnom stave.
Vláda umožní otvoriť viaceré prevádzky, ale za prísnych podmienok.
Koaličná rada rokuje o ekonomických opatreniach.
Lietadlá z Číny doviezli dva milióny rúšok a milión rýchlotestov.
Piatok, 27. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokHlinková skončila na čele Všeobecnej zdravotnej poisťovne Čítajte
Na Slovensku je koronavírusom nakazených 269 ľudí.
Ľubicu Hlinkovú minister odvolal z postu šéfky VšZP.
Taliansko zaznamenalo najvyšší denný nárast úmrtí, nákaze podľahlo v piatok 919 ľudí.
Pápež udelil mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi.
Štvrtok, 26. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVo svete sa nakazilo už viac ako pol milióna ľudí Čítajte
Na Slovensku je koronavírusom nakazených 226 ľudí.
Máme oficiálne dvoch vyliečených pacientov.
Do testovania sa zapoja aj súkromné laboratóriá.
Piešťanské kúpele prerušujú prevádzku.
Celosvetovo počet nakazených presiahol pol milióna.
Streda, 25. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírusu podľahlo vo svete viac ako 20-tisíc ľudí Čítajte



Na Slovensku je koronavírusom nakazených 216 ľudí
Španielsko v počte obetí prekonalo Čínu
Vyše tri miliardy ľudí na celom svete boli požiadané, aby zostali doma
Princa Charlesa pozitívne testovali na koronavírus
Utorok, 24.3.2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPísomné maturity nebudú, koronavírus posunul aj olympiádu Čítajte
Na Slovensku pribudlo 19 prípadov
Vláda v boji proti koronavírusu prijala 40 opatrení
Olympijské hry v Tokiu odložili na budúci rok
Čínska provincia Chu-pej zruší cestovné obmedzenia
85% nových prípadov a úmrti pochádza z Európy a USA
Pondelok, 23. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokZriadili permanentný krízový štáb, pandémia sa podľa WHO zrýchľuje Čítajte
Na Slovensku je do pondelka doobeda potvrdených 186 prípadov
Pandémia nového koronavírusu sa podľa šéfa WHO zrýchľuje
UEFA odložila finále Ligy majstrov i Európskej ligy
Výzvu zostať doma už dostala miliarda ľudí
Nedeľa 22. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má sedem nových prípadov, Matovič chce odvolať Kičuru Čítajte
Na Slovensku je 185 potvrdených prípadov, v nedeľu pribudlo sedem
Česko zaznamenalo prvé úmrtie pacienta s koronavírusom
Nemecko sprísňuje pravidlá pre pohyb ľudí
Počet oznámených prípadov nákazy v Európe prekročil 150-tisíc
Sobota, 21. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má 41 nových nakazených koronavírusom, spolu 178 Čítajte
Na Slovensku je 178 prípadov nákazy koronavírusom, v sobotu ich pribudlo 41
V Taliansku podľahlo nákaze za jeden deň 793 ľudí
Piatok, 20. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokKoronavírus má ďalších 14 ľudí, prípady sú aj z karantény v Gabčíkove Čítajte
Na Slovensku je 137 potvrdených prípadov koronavírusu
Výrobu na Slovensku preruší Samsung aj Foxconn Slovakia
Čína nemá nové domáce prípady už druhý deň po sebe
Prvý prípad nákazy zaznamenali v europarlamente
Štvrtok, 19. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Slovensku je už 123 prípadov nákazy, Taliansko má viac obetí ako Čína Čítajte
Na Slovensku sa potvrdilo ďalších 19 prípadov nákazy
Taliansko má už vyšší počet obetí koronavírusu ako Čína
Čína nehlásila po prvý raz žiadne nové domáce prípady nákazy
Vedcom sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene koronavírusu
Streda, 18. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má 105 prípadov, pohyb ľudí sa podľa operátorov znížil Čítajte
Počet nakazených koronavírusom na Slovensku sa zvýšil na 105
Na Slovensku zomrela pozitívne testovaná pacientka, mala však viacero ochorení
Výrobu na Slovensku postupne pozastavujú viaceré automobilky
Počet potvrdených prípadov nakazenia vo svete prekročil hranicu 200-tisíc
Počet obetí koronavírusu v Európe je už vyšší ako v Ázii.
Utorok, 17. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má 97 nakazených, EÚ zakáže vstup na svoje územie Čítajte
Na Slovensku pribudlo 25 nových prípadov, celkovo ich je 97
UEFA odložila futbalové majstrovstvá Európy na leto 2021.
Maďarsko uzavrelo hranice
Pondelok, 16. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokPribudlo 11 nových prípadov, PSA preruší výrobu aj na Slovensku Čítajte
Na Slovensku pribudlo 11 nových prípadov koronavírusu
Ministerstvo odporúča Slovákom necestovať do žiadnej krajiny sveta
Začali platiť sprísnené opatrenia - pre štátne nemocnice núdzový stav
Česko vyhlásilo karanténu pre celú krajinu
Nedeľa, 15. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má 61 prípadov koronavírusu, sprísňujú sa opatrenia Čítajte
Slovensko má celkovo 61 pozitívnych prípadov nákazy.
Obchody okrem potravín, lekární či drogérií budú zatvorené.
Piatok, 13. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Slovensku pribudlo 11 prípadov, epicentrom pandémie je Európa Čítajte
Pribudlo ďalších 11 prípadov, celkovo ich je na Slovensku 32
Na Slovensku začali platiť prísne opatrenia
Epicentrom pandémie koronavírusu sa teraz stala Európa
Šíriaca sa nákaz ruší športové podujatia po celom svete



Koronavírusom sa vo svete nakazilo vyše 130-tisíc ľudí a podľahlo mu okolo 5000 infikovaných.
Štvrtok, 12. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko eviduje 21 nakazených koronavírusom, štát prijal tvrdé opatrenia Čítajte
Na Slovensku je potvrdených 21 prípadov nákazy koronavírusom
Ústredný krízový štáb prijal tvrdé opatrenia.
Od štvrtka rána platí v celej krajine mimoriadna situácia
Spojené štáty nevpustia na svoje územie ľudí z Európy.
Streda 11. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokSlovensko má desať prípadov, od štvrtka platí mimoriadna situácia Čítajte
V stredu sa potvrdili tri nové prípady koronavírusu
WHO šírenie koronavírusu už oficiálne klasifikovala ako pandémiu
Policajtom budú s poriadkom v uliciach pomáhať aj vojaci.
Pondelok, 9. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokVláda zakázala všetky podujatia, zavedú kontroly na hraniciach Čítajte
Doteraz na Slovensku pozitívne testovali sedem ľudí.
Všetky lety zo Slovenska do Talianska a späť sú v rámci preventívnych opatrení zakázané do odvolania.ánu.
Ministerstvo ruší všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia.
Piatok, 6. 3. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci článokNa Slovensku potvrdili prvý prípad koronavírusu Čítajte Streda, 8. 1. 2020Súvisiaci článok
Súvisiaci  článokNeznáma  nákaza  postihla  desiatky  ľudí.  Ázia  s  obavami  sleduje  Čínu  Čítajte  Všetko  o

koronavíruse a ochorení Covid-19
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk?
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov?
(zdroj: SME - Miroslav Mezei)
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24. Vodič bez dokladov zrazil malého chlapca, zraneniam podľahol
[14.01.2021; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda]

https://spis.korzar.sme.sk/c/22573032/vodic-bez-dokladov-zrazil-maleho-chlapca-
zraneniam-podlahol.html

Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu v obci Letanovce na Spiši.
LETANOVCE. V obci Letanovce v okrese Spišská Nová Ves sa v stredu popoludní stala dopravná nehoda,

ktorá si vyžiadala život maloletého chlapca.
„Muž vo veku 41 rokov, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia, viedol osobné motorové vozidlo značky

Kia. V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti  jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu,
poveternostným  podmienkam,  stavu  a  povahe  vozovky  s  vozidlom  zachytil  maloletého  chodca,  ktorý  utrpel
zranenia nezlučiteľné so životom," informovala polícia.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ Spišská Nová Ves začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

[Späť na obsah]

25. Tragická nehoda v Letanovciach: Auto pritlačilo malého chlapca o múr, 
zraneniam podľahol

[14.01.2021; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR]

https://www.topky.sk/cl/10/2038691/Tragicka-nehoda-v-Letanovciach–Auto-pritlacilo-
maleho-chlapca-o-mur–zraneniam-podlahol

LETANOVCE - Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 1.) dopoludnia v obci Letanovce, časť Strelníky,
v  okrese  Spišská Nová Ves si  vyžiadala  život  deväťročného  chlapca.  Informovala  o  tom  košická  krajská
policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

https://www.topky.sk/cl/10/2038691/Tragicka-nehoda-v-Letanovciach--Auto-pritlacilo-maleho-chlapca-o-mur--zraneniam-podlahol
https://www.topky.sk/cl/10/2038691/Tragicka-nehoda-v-Letanovciach--Auto-pritlacilo-maleho-chlapca-o-mur--zraneniam-podlahol
https://spis.korzar.sme.sk/c/22573032/vodic-bez-dokladov-zrazil-maleho-chlapca-zraneniam-podlahol.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22573032/vodic-bez-dokladov-zrazil-maleho-chlapca-zraneniam-podlahol.html


„Podľa doterajších zistení 41-ročný vodič z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia,
viedol  vozidlo  po  Okružnej  ulici  a  pravdepodobne  v  dôsledku neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel s
vozidlom čiastočne mimo cestu,“ uviedla hovorkyňa.

Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a narazil
do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty. Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o betónový
plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu
do nemocnice podľahol.

Ako  priblížila  Mésarová,  u  vodiča  požitie  alkoholických  nápojov  zistené  nebolo.  Na  vozidle  bola  škoda
predbežne odhadnutá na 700 eur. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec na mieste prevzal
vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v  Spišskej Novej Vsi, ktorý v
tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

„Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej
dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti,“ dodala hovorkyňa.

[Späť na obsah]

26. JAZDIL BEZ VODIČÁKU: Nehoda si vyžiadala život deväťročného chlapca
[14.01.2021; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/regiony/dopravna-nehoda-v-obci-letanovce-si-vy/520287-
clanok.html

Nehoda si vyžiadala život chlapca. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj
Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu do

nemocnice podľahol.
Letanovce  14.  januára  (TASR)  –  Dopravná  nehoda,  ktorá  sa  stala  v  stredu  (13.  1.)  dopoludnia  v  obci

Letanovce, časť Strelníky, v okrese  Spišská Nová Ves si vyžiadala život deväťročného chlapca. TASR o tom
informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. „Podľa doterajších zistení  41-ročný vodič z
uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia, viedol vozidlo po Okružnej ulici a pravdepodobne v
dôsledku  neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä  svojim  schopnostiam,  vlastnostiam  vozidla  a  nákladu,
poveternostným  podmienkam,  stavu  a  povahe  vozovky  zišiel  s  vozidlom  čiastočne  mimo  cestu,“  uviedla
hovorkyňa. Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a
narazil do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty. Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o
betónový plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas
prevozu do nemocnice podľahol. Ako priblížila Mésarová, u vodiča požitie alkoholických nápojov zistené nebolo.
Na vozidle bola škoda predbežne odhadnutá na 700 eur. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a
vec  na  mieste  prevzal  vyšetrovateľ  odboru  kriminálnej  polície  Okresného  riaditeľstva  Policajného  zboru  v
Spišskej Novej Vsi,  ktorý  v  tejto  súvislosti  začal  trestné  stíhanie  pre  prečin  usmrtenia.  „Bližšie  okolnosti
dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol
prítomný na mieste udalosti,“ dodala hovorkyňa.

[Späť na obsah]

27. Tragická nehoda v obci Letanovce si vyžiadala život dieťaťa
[14.01.2021; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / DLS]

https://kosicednes.sk/udalosti/tragicka-nehoda-v-obci-letanovce-si-vyziadala-zivot-
dietata/

Foto: TASR
TASR / DLS
Kontakt
online@kosicednes.sk
Zdieľať:
Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 1.) dopoludnia v obci Letanovce, časť Strelníky,  v okrese

Spišská Nová Ves si  vyžiadala  život  deväťročného  chlapca.  Informovala  o  tom  košická  krajská  policajná
hovorkyňa Jana Mésarová.

https://kosicednes.sk/udalosti/tragicka-nehoda-v-obci-letanovce-si-vyziadala-zivot-dietata/
https://kosicednes.sk/udalosti/tragicka-nehoda-v-obci-letanovce-si-vyziadala-zivot-dietata/
https://www.teraz.sk/regiony/dopravna-nehoda-v-obci-letanovce-si-vy/520287-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/dopravna-nehoda-v-obci-letanovce-si-vy/520287-clanok.html


„Podľa doterajších zistení 41-ročný vodič z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia,
viedol  vozidlo  po  Okružnej  ulici  a  pravdepodobne  v  dôsledku neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel s
vozidlom čiastočne mimo cestu,“ uviedla hovorkyňa.

Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a narazil
do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty.

Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o betónový plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej
nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu do nemocnice podľahol.

DOPRAVNÁ NEHODA SI  VYŽIADALA ŽIVOT MALOLETÉHO CHLAPCA Včera  dopoludnia  došlo  v  obci
Letanovce v okrese Spišská Nová Ves…

Uverejnil používateľ Polícia SR - Košický kraj Streda 13. januára 2021
Trestné stíhanie
Ako  priblížila  Mésarová,  u  vodiča  požitie  alkoholických  nápojov  zistené  nebolo.  Na  vozidle  bola  škoda

predbežne odhadnutá na 700 eur.
Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej

polície  Okresného riaditeľstva  Policajného zboru  v  Spišskej Novej Vsi,  ktorý  v  tejto  súvislosti  začal  trestné
stíhanie pre prečin usmrtenia.

„Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej
dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti,“ dodala hovorkyňa.

reklamná správa
Nikam nemusíte chodiť
Objednajte sa do servisu komfortne a rýchlo z pohodlia svojho domova.
Zistite viac
(TASR)
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk

[Späť na obsah]

28. Pod víťazstvom nad Trnavou je aj ruská stopa
[14.01.2021; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak]

https://myturiec.sme.sk/c/22573168/pod-vitazstvom-nad-trnavou-je-aj-ruska-stopa.html

S fyzickým hokejom Trnavy sa tentoraz naši vyrovnali veľmi dobre. Celý zápas mali pod kontrolou, prvýkrát sa
v martinskom drese gólovo presadil ruský útočník Murtazin.

Hokej: Martin - Trnava
(4 fotografie)
V zápase proti Trnave boli Martinčania lepším tímom. Od úvodu stretnutia mali dobrý pohyb, vyhrávali osobné

súboje  a  častejšie  sa  dostávali  do  gólových  šancí.  Dominanciu  tímu  HK  potvrdil  aj  hosťujúci  tréner  Aleš
Bachánek.

Martin - Trnava 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Góly: 3:40 Murtazin (Fafrák, Jurášek), 12:05 Paulíny (z trestného strieľania) a 22:21 Murtazin (Babka, Barto),

resp.  48:55  Antonov  (Špankovič,  Kukumberg).  Strely:  52:19.  Vylúčení:  5:5.  Presilovky:  0:0,  oslabenia:  0:0.
Rozhodcovia: Vido, Valko - Drblík, Kováčik.

MARTIN: Bernát - Šimon, Burzík, Dvořák, Ligas, Čížek, Perrott, Babka, Lavička - Murček, Špirko, Poliaček -
Paulíny, Barto, T. Nauš - Pokrivčák, Dírer, A. Themár - Murtazin, Jurášek, Fafrák. TRNAVA: Ivanovič - Ganz,
Štepanovský, Škultéty,  Španko, Kamenický,  Špankovič,  A. Mrázik  - Antonov, D. Kohút, Kukumberg -  Klema,
Matějka, Jaša - Ševčík, Hrbáčik, Bodnár - Neuwirth, R. Petráš, A. Bachánek.

„Súper nás prevýšil najmä v pohybe a práve od aktívneho korčuľovania sa veľa vecí odvíja. V súčasnosti
neprodukujeme hru, ktorou sa chceme prezentovať a preto nemôžeme pomýšľať na dobrý výsledok,“ zhrnul kouč,
ktorého tím po nepriaznivom výsledku 1:3 natiahol sériu prehier na päť.

S fyzickou hrou Trnavy plnou osobných súbojov sa naši vyrovnali lepšie ako v poslednom vzájomnom meraní
síl, keď tomuto nepríjemnému protivníkovi podľahli na jeho ľade 1:2. Pomohli im k tomu aj dva pomerene rýchle
góly. V 13. min stretnutia viedli Turčania 2:0, čím postavili protivníka pred nevďačnú úlohu doťahovať náskok.

„Vieme v čom je Trnava silná a dobre sme sa na ňu pripravili. Snažili sme sa eliminovať jej silné stránky,
pričom chalanom sa to počas celého duelu darilo veľmi solídne. Nebolo to ľahký zápas, no máme všetky body a
ideme ďalej,“ povedal martinský kormidelník Marek Žila.

Svoje prvé dva presné zásahy v martinskom drese strelil  21-ročný ruský útočník Marat Murtazin.  Najskôr
otvoril skóre a v úvode prostrednej tretiny zvyšoval na 3:0. Pri druhom góle legionára z východu asistoval Martin
Barto, pričom to bol pre neho už trinásty kanadský bod v sezóne. Odchovanec klubu prežíva dobré obdobie, keď
z posledných siedmich duelov bodoval až v šiestich.

„Keď  to  ide  tímu,  zvykne  sa  dariť  aj  jednotlivcom.  Do  každého  stretnutia  sa  snažíme  ísť  stopercentne
koncentrovaní, pretože súťaž je maximálne vyrovnaná a že je súper v tabuľke niekoľko miest pod vami prakticky

https://myturiec.sme.sk/c/22573168/pod-vitazstvom-nad-trnavou-je-aj-ruska-stopa.html


nič neznamená. Ani Trnava nám nič nedarovala zadarmo, všetko sme si museli vybojovať sami,“ zdôraznil Martin
Barto.

Tabuľka
1
VLCI Žilina
20
18
0
1
1
105:27
55
2
HK VITAR Martin
19
11
2
0
6
66:55
37
3
HC Topoľčany
19
10
1
3
5
69:47
35
4
HK Spišská Nová Ves
18
8
3
1
6
64:55
31
5
HK AUTORÁCZ Levice
19
7
2
3
7
52:55
28
6
MHK Dubnica nad Váhom
17
8
0
1
8
62:58
25
7
HK Gladiators Trnava
20
8
0
0
12
58:68
24
8



HK ‘95 Považská Bystrica
16
5
2
0
9
39:68
19
9
HC 19 Humenné
17
6
0
0
11
39:63
18
10
HK iClinic Skalica
18
4
0
2
12
43:68
14
Reprezentácia SR18
11
1
1
0
9
29:62
5

[Späť na obsah]

29. Vodič bez vodičského preukazu zrazil malého chlapca, ten zraneniam 
podľahol

[14.01.2021; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR]

https://www.info.sk/sprava/183323/vodic-bez-vodicskeho-preukazu-zrazil-maleho-
chlapca-ten-zraneniam-podlahol/

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 1.) dopoludnia v obci Letanovce, časť Strelníky,  v okrese
Spišská Nová Ves si vyžiadala život deväťročného chlapca. TASR o tom informovala košická krajská policajná
hovorkyňa Jana Mésarová.

„Podľa doterajších zistení 41-ročný vodič z uvedenej obce, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia,
viedol  vozidlo  po  Okružnej  ulici  a  pravdepodobne  v  dôsledku neprispôsobenia  rýchlosti  jazdy  najmä svojim
schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky zišiel s
vozidlom čiastočne mimo cestu,“ uviedla hovorkyňa.

Následne sa chcel s vozidlom dostať na cestu a ako na ňu vchádzal, prešiel cez celú šírku vozovky a narazil
do oproti idúceho maloletého chodca, ktorý kráčal po okraji cesty. Vozidlo po náraze zatlačilo chodca o betónový
plot. Podľa slov hovorkyne, maloletý chodec pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým počas prevozu
do nemocnice podľahol.

Ako  priblížila  Mésarová,  u  vodiča  požitie  alkoholických  nápojov  zistené  nebolo.  Na  vozidle  bola  škoda
predbežne odhadnutá na 700 eur.

Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej
polície  Okresného riaditeľstva  Policajného zboru  v  Spišskej Novej Vsi,  ktorý  v  tejto  súvislosti  začal  trestné
stíhanie pre prečin usmrtenia. „Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za
účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti,“ dodala hovorkyňa.

Zdieľať tento článok na Facebooku

https://www.info.sk/sprava/183323/vodic-bez-vodicskeho-preukazu-zrazil-maleho-chlapca-ten-zraneniam-podlahol/
https://www.info.sk/sprava/183323/vodic-bez-vodicskeho-preukazu-zrazil-maleho-chlapca-ten-zraneniam-podlahol/


Zdroj: Info.sk, TASR
[Späť na obsah]

30. V Prešovskom kraji hrozia silné mrazy a snehové jazyky
[14.01.2021; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; Róbert Bejda]

https://presov.korzar.sme.sk/c/22573433/v-presovskom-kraji-hrozia-silne-mrazy-a-
snehove-jazyky.html

Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa.
PREŠOVSKÝ KRAJ. V januári 2021 takmer neprejde deň, aby Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

nevydal nejakú výstrahu. Obvykle pred vetrom či poľadovicou, ale nedávno aj pred povodňami.
Tentoraz varuje Prešovský kraj pred snehovými jazykmi a závejmi a sever kraja aj pred nízkymi teplotami.
Snehové jazyky a záveje
Výstraha pred závejmi a snehovými jazykmi platí pre Okresy, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa,

Prešov, Bardejov, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Snina, Humenné a Medzilaborce.
Výstraha platí aj pre okres Spišská Nová Ves v Košickom kraji.
“Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt

snehových  jazykov  a  závejov  je  v  danej  ročnej  dobe  a  oblasti  bežný,  ale  môže  spôsobiť  škody  menšieho
rozsahu,” uvádza SHMÚ.

Výstraha zatiaľ platí až do piatka do 20. hodiny.
Nízke teploty
Pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa platí výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Zatiaľ do

soboty do 9. hodiny.
"Ojedinele  sa  očakáva  dosiahnutie  minimálnej  teploty  vzduchu  -15  -  -20  °C.  Nízka  teplota  predstavuje

potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej
ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,ô udáva SHMÚ.

(zdroj: shmu)
[Späť na obsah]
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