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1. Zomrelo ďalších sto ľudí. PCR testy odhalili na východe 529 infikovaných 
[21.01.2021; Korzár; REGIÓN; s. 2; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

Očkovanie postupuje pomaly. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Laboratóriá za utorok preverili 12 124 odobratých vzoriek pre PCR testy, 

pozitívny výsledok priniesli v 2 484 prípadoch. Pomer pozitívnych k celkovému počtu odobratých vzoriek je 20,5 
percenta. Antigénových testov sa vykonalo 85 390, z nich vyšlo pozitívne 2 996, čo predstavuje 3,51 percenta. 
Najviac pozitívne testovaných formou PCR testov bolo v Trnavskom kraji (415), nasledujú Bratislavský (375), 
Trenčiansky (363) a Nitriansky kraj (344). V druhej polovici krajov je Prešovský s 281 novými prípadmi a hneď za 
ním Košický s 248 novými nakazenými. Po nich nasledujú Žilinský (245) a Banskobystrický kraj (213). Z PCR 
testov malo pozitívny výsledok 1 200 mužov a 1 284 žien. 

Okresy na východnom Slovensku 
Najviac nových prípadov na východe odhalili testy v okresoch Bardejov (84), Prešov (67), Košice (58), 

Spišská Nová Ves (54), Poprad (53) a Košiceokolie (48). Michalovský okres má 30 nových infikovaných, 

Kežmarský 26 a Trebišovský 25. Menej ako dvadsať nakazených pribudlo v okresoch Rožňava (17) a Levoča 

https://siacplus.sk/


(14). V Sobraneckom a Stropkovskom okrese je zhodne po deväť nových chorých, sedem prípadov uvádzajú 
štatistiky v okrese Gelnica a Sabinov. Ďalšie prípady evidujú v okresoch Stará Ľubovňa (6), Svidník (4), 
Medzilaborce (3), Snina (3), Vranov nad Topľou (3) a Humenné (2). Na východnom Slovensku teda pribudlo 
ďalších 529 infikovaných. 

Nový údaj 
Ochorenie Covid-19 si na svoje konto pripísalo tentoraz 100 obetí, od začiatku pandémie zomrelo na 

Slovensku 3 737 osôb. K vyliečeným pribudlo 3 103 ľudí, z nákazy sa doteraz zotavilo 176 864 infikovaných. V 
nemocniciach je hospitalizovaných 3 306 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3 121 ľudí. Na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti je 250 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 311 osôb. Za uplynulý deň 
dostalo vakcínu proti Covid-19 ďalších 3 892 osôb, doteraz bolo zaočkovaných 75 292 Slovákov. Národné 
centrum zdravotníckych informácií začalo uvádzať vo svojich štatistikách aj nový údaj. Informuje, koľkých 
obyvateľov je ešte potrebné zaočkovať, aby sme dosiahli šesťdesiatpercentnú zaočkovanosť. Momentálne 
zostáva zaočkovať 3 224 708 osôb. MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. V Sheffielde sa objavujú plagáty s negatívnym obsahom voči Slovákom 
[21.01.2021; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22578115/v-sheffielde-pribudaju-plagaty-s-negativnym-obsahom-voci-
slovakom.html 

 
 

Rodená Krompašanka Bibiana: Sme posudzovaní podľa neprispôsobivých. 
V Anglicku sú Slováci nie vždy vnímaní pozitívne. 
(6 fotografií) 
SHEFFIELD. V anglickom Sheffielde, kde žije početná česko-slovenská komunita, sa začali pred časom 

objavovať plagáty s hanlivým podtónom. 
Ide o časti mesta, kde žijú mnohé slovenské i české rómske rodiny s deťmi. 
Plagáty sú nalepené na pouličných lampách, zastávkach autobusov a na domoch, kde rodiny žijú. 
Letáky rieši miestna polícia. 
Angličania tak reagujú na niektorých ľudí z komunity, ktorí nerešpektujú pravidlá. 
Správanie sa týchto jedincov má negatívny vplyv aj na život tých, ktorí fungujú v komunitách usporiadaným 

spôsobom. 
Niektorí majú problém dostať sa k bankovému účtu či prenajať si dom na bývanie. 
Plagáty sa začali objavovať pred Vianocami 
Bibiana Jordan Horvath pochádza z mesta Krompachy v okrese Spišská Nová Ves. 

Dlhé roky žije a pracuje v Anglicku. 
Pôsobí ako kultúrna konzultantka, mediátorka a policajná profesionálna tlmočníčka registrovaná 

ministerstvom vnútra i spravodlivosti v Anglicku. 
„V meste, kde je usadených mnoho Slovákov, sa začali tieto rasistické plagáty objavovať už pred Vianocami a 

tesne pred implementáciou spojenou s Brexitom. Objavili sa práve v oblastiach, kde tieto slovenské a české 
rodiny žijú. Ide o časti Tinsley, Page Hall, Firth Park,“ priblížila nám Bibiana. 

Plagáty podľa nej apelujú na širšiu komunitu, aby sa doslova zbavila Slovákov, ktorí tam žijú. 
Jeden z nich znie, ako novoročné želanie. Píše sa v ňom: “Tinsley vás potrebuje! Začnime nový rok 2021 v 

komunitách bez Slovákov!” 
„V ďalších vyzývajú majiteľov domov, pochádzajúcich z ázijských komunít, aby neprenajímali domy našincom 

– Slovákom. Oni menšiny nerozlišujú a často si myslia, že Rómovia sú jediní obyvatelia Slovenska,“ uviedla 
Jordan Horvath. 

Plagáty sa objavujú na rôznych miestach. 
Na zastávkach autobusu, obchodoch, pouličných lampách, nádobách na odpad pred obytnými domami. 
Slovákov posudzujú podľa tých, ktorí nerešpektujú pravidlá 
U miestnych to vzbudzuje nenávisť voči Slovákom ako takým. 
((piano)) 
„Bohužiaľ, Slováci sú v médiách posudzovaní podľa tých, ktorí sa na verejnosti správajú neprispôsobivo, 

porušujú pravidlá, zhromažďujú sa v uliciach aj napriek pandemickým zákazom. Na Silvestra došlo aj k pouličnej 
bitke,“ doplnila Bibiana. 

Takéto správanie jedincov má negatívny vplyv aj na bežný život ľudí, ktorí žijú v komunitách usporiadaným 
životom. 

„Cez naše stránky #SlovakSheffield máme správy o rôznych negatívnych skúsenostiach Slovákov. Napríklad 
sa nedostali sa k potrebnému ubytovaniu či bankovému účtu. A to práve kvôli svojej národnosti. Jedna rodina 
napríklad bola doslova vyhostená z vlastného domu a ich veci im boli odobraté či „stratené“. Jedna slobodná 
mamička bola v taxíku opľutá, keď povedala, že je zo Slovenska,“ priblížila skúsenosti Slovákov v Sheffielde 
profesionálna tlmočníčka. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22578115/v-sheffielde-pribudaju-plagaty-s-negativnym-obsahom-voci-slovakom.html
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Podľa nej ľudia, ktorí prichádzajú do Anglicka a hovoria, že prišli za lepším životom, by sa mali zamyslieť nad 
tým, či to nie je iba fráza. 

O lepší život sa podľa nej majú ľudia snažiť aj vlastnou iniciatívou a prístupom k životu. 
S komunitou spolupracuje polícia aj veľvyslanectvo 
Bibiana má bohaté skúsenosti s prácou v komunitách a za jej prácou stoja konkrétne výsledky. 
Súvisiaci článokRómovia zo Sheffieldu sa vracajú na Spiš, aj keď môžu byť pozitívni Čítajte 
Nielen ona, ale aj ďalší komunitní lídri apelujú na každého občana, aby sa zamyslel nad tým, čo stojí za 

spomínanými plagátmi. 
„V roku 2021 by sa mali ľudia zamyslieť nad tým, aby niečo v sebe zmenili, aby sa ich vlastný životný štýl 

„páčil“ aj susedovi. Ľuďom v komunite odporúčame, ak sú objektom negatívnych reakcií z dôvodu ich národnosti, 
štátnej príslušnosti, jazyka či farby pleti, mali by tieto veci hlásiť na South Yorkshire políciu. Ľudia majú svoje 
práva, ale aj povinnosti. Dôležité je ich dodržiavať, tak ako aj aktuálne platné zdravotné nariadenia,“ dodala 
Bibiana. 

Ako na záver zdôraznila, komunita #SlovakSheffield spolupracuje aj s Veľvyslanectvom SR vo Veľkej Británii. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. V Spišskej sa bude testovať aj cez víkend: ZOZNAM odberových miest 
[20.01.2021; dnes24.sk; Spisska; 10:44; redakcia] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-sa-bude-testovat-cez-vikend-zoznam-odberovych-miest-380450 

 
 

Spišskú Novú Ves čaká počas víkendu masívne testovanie. Otestovať sa však môžeme už aj teraz. 
Mesto Spišská Nová Ves na svojom oficiálnom webe zverejnilo informáciu o možnostiach testovania. „Okrem 

už fungujúcich mobilných odberových miest mesto pripravuje testovanie v sobotu 23. januára od 8.00 hod. do 
19.30 hod. a v nedeľu 24.januára od 8.00 do 17.30 hod.“ 

ZOZNAM odberových miest 
Podľa samosprávy Testovanie bez objednávkového systému je možné absolvovať počas týždňa a v sobotu aj 

na mobilnom odbernom mieste Územného spolku Slovenského Červeného kríža: Pri vstupe na letné kúpalisko, 
Za Hornádom 13, Sp. Nová Ves 

Okrem týchto miest môžu občania mesta využiť existujúce mobilné miesta, na ktorých je potrebné sa 
objednávať na stránke www.korona.gov.sk v sekcii (Požiadavka na vyšetrenie – Mám záujem o antigénové 
testovanie). 

Nachádza sa v priestoroch mobilného odberového miesta – PCR, vstup sprava od tenisových kurtov 
Otváracie hodiny: pracovné dni 7.00 – 15.00 

Ul. A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Otváracie hodiny: Pondelok: 12.30 – 15.00 Streda: 12.30 – 15.00 

Piatok: 12.30 – 15.00 
Otváracie hodiny: pracovné dni: 10.00 hod. – 18.00 hod. 
Pondelok – piatok 10.00 hod. – 13.30 hod. a 14.00 hod. – 17.30 hod. Obedná prestávka: 13.30 hod. – 

14.00 hod. Administratívna činnosť: 17.30 hod. – 18.00 hod. 
Foto: Ilustračné 
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Kompletný zoznam antigénových odberných (testovacích) miest na 

Slovensku 
[20.01.2021; 24hod.sk; Ekonomika; 09:21; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/kompletny-zoznam-antigenovych-odbernych-testovacich-miest-na-slovensku-
cl748646.html 

 
 

Vláda v nedeľu 17. januára rozhodla, že na Slovensku sa pod názvom „Zachráňme spoločne životy” uskutoční 
celoplošné skríningové testovanie. Prebieha od pondelka 18. januára a potrvá do utorka 26. januára. Zákaz 
vychádzania sa predlžuje do nedele 7. februára. 

Od stredy 27. januára sa občania, ktorí nebudú môcť pracovať z domu, budú musieť preukázať negatívnym 
výsledkom antigénového testu alebo PCR testu. Obmedzenie bude platiť aj pre návštevy prírody, ale len pre 
občanov od 15 do 65 rokov.Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vysvetlil, že ľudia, ktorí sa otestujú 
napríklad v pondelok 18. januára a budú mať negatívny výsledok testu, ten bude platný aj po 27. januári, ak boli 

https://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-sa-bude-testovat-cez-vikend-zoznam-odberovych-miest-380450
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testovaní v okrese, ktorý bude patriť medzi polovicu Slovenska s lepším výsledkom.Krajčí zároveň uviedol, že 
okresy s lepšími výsledkami budú od nedele 7. februára nabiehať na COVID automat. Pre druhú polovicu okresov 
s horšími výsledkami bude aj po tomto dátume platiť prísnejší zákaz vychádzania a testovanie tam bude 
pokračovať.Test musia podstúpiť aj osoby, ktoré už za sebou majú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Krajčí to 
odôvodnil tým, že na Slovensku ešte nikto nepodstúpil následné očkovanie, ktoré má prebehnúť 28 dní po prvom 
očkovaní.Na test nemusia ísť ľudia, ktorí ostanú v domácej karanténe a zákaz vychádzania porušia len v prípade, 
že potrebujú naplniť nevyhnutné životné potreby. Test nepotrebujete aj keď ste za posledné tri mesiace ochorenie 
COVID-19 prekonali, treba mať však o tom potvrdenie od lekára a nosiť ho pri sebe.Zoznam antigénových 
odberných miest je aktualizovaný na webe ministerstva zdravotníctva a vláda sľubuje, že ich počet sa postupne 
zvýši. Niektoré fungujú aj na objednávkový systém. Testovať sa môže aj vo firmách. 

Antigénové odberné miesta na Slovensku (zoznam) 
pre ľahšie vyhľadanie vášho mesta či kraja stlačte na klávesnici ctrl+f a napíšte ho. 
odberné miesta aktualizujeme každý deň o 9.00Kraj 
Okres 
Subjekt 
Adresa MOM 
Čas – prevádzkové hodiny 
Poznámky k času 
Banskobystrický 
Banská Bystrica 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou B. Bystrica 
Námestie Ludvika Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica 
11:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 
Žarnovica 
MEDIFORM, s.r.o. 
Cintorínska 20 – exteriér, Nová Baňa 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 
Lučenec 
IVIMED s.r.o. 
J. Kráľa 14, interiér, Lučenec 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 
Banská Bystrica 
RUVZ Banská Bystrica 
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 
12:00 – 15:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 
Lučenec 
MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár 
Lučenec, Kuzmanyho 1757/7, Lučenec 984 01 
Po –Štv. 12:00 – 20:00; Pi 10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Banskobystrický 
Revúca 
OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. 
Poštová 11 – exteriér, Tornaľa 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 
Rimavská Sobota 
IVIMED s.r.o. 
Cintorínska 4304/3, Rimavská Sobota 
10:00 – 18.00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 
Žiar nad Hronom 
Nemocnica Žiar nad Hronom – Svet zdravia a.s. 
Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Banskobystrický 



Žiar nad Hronom 
RÚVZ Žiar nad Hronom 
Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom 
09:00 – 11:00 
Prevádzka Ut, ST, Štv; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava I 
Benedictus MRM, s.r.o. 
Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon-Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava I 
HEDAK, a.s. 
Mýtna 5, 811 07 Bratislava 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava II 
AnalytX 
Vrakunská 41, Bratislava 
12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava II 
Bonum Salutem, s.r.o. 
Mierová 21, Bratislava 
10:00-14:00 a 15:00-19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava II 
LASER THERAPY, k.s. 
DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava 
08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava II 
MEDANTE Clinic, s.r.o. 
Podpriehradná 3A, 82107 Bratislava 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava II 
Merci, n.o. 
Čiernovodská 25, Bratislava 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava III 
LASER THERAPY, k.s. 
Vajnorská 21 – interiér, Nové Mesto, Bratislava 
10:00 – 14:00 a 15:00 – 19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava III 
Bonum Salutem, s.r.o. 
Rybničná 13, Bratislava 
10:00-14:00 a 15:00-19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava IV 
Mestská časť Bratislava – Lamač 
Na barine 15, Bratislava 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Bratislava IV 



Poliklinika Karlova Ves 
Líščie údolie 57 – interiér, 842 31 Bratislava 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Malacky 
LASER THERAPY, k.s. 
Zámocká 18 – interiér, Malacky 
10:00 – 14:00 a 15:00 – 19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Košice I 
Červený kríž 
Ipeľská 1, 040 11 Košice 
08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
Prevádzka Pon – Sob, objednávkový systém 
Košický 
Košice I 
Michaella s.r.o. 
Alžbetina 19 – interiér, Košice 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Košice II 
Detská fakultná nemocnica Košice 
Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP, 1 
11:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Košice II 
LUMY DENT s.r.o. (RoyalMedical Group) 
Toryská 1, Košice 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Michalovce 
Michaella s.r.o. 
Nám. osloboditeľov 70 – interiér, Michalovce 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Michalovce 
NsP Š. Kukuru Michalovce – Svet zdravia a.s. 
Špitálska ul. 1266/2, 071 01 Michalovce 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Rožňava 
OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. 
Hnilecká 917 – interiér, Dobšiná 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Rožňava 
RUVZ Rožňava 
Špitálska 3, Rožňava 
14:00 – 16:00 
Prevádzka Ut, Štv, Ne; objednávkový systém 
Košický 
Sobrance 
Regionálna nemocnica Sobrance 
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance 
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Košický 
Spišská Nová Ves 

SANA s.r.o. 



Tatranská 918/80, Smižany (parkovisko pred Kultúrnym domom) 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Košický 
Spišská Nová Ves 

Michaella s.r.o. 
Ing. Kožucha 12 – interiér, Spišská Nová Ves 

10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Spišská Nová Ves 
RÚVZ Spišská Nová Ves 
A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 

12:30 – 15:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia; objednávkový systém 
Košický 
Spišská Nová Ves 

SANA s.r.o. 
Mlynská 39/C, Spišská Nová Ves (vedľa predajne AUTOKELLY) 

10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia; objednávkový systém 
Košický 
Spišská Nová Ves 
Svet zdravia, a.s. – Nemocnica Spišská Nová Ves 
Jána Janského, 052 01 Spišská Nová Ves 

07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Trebišov 
NsP Kráľovský Chlmec 
Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec 
10:00-14:00 a 14:30-18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Košický 
Trebišov 
RÚVZ Trebišov 
Jilemnického 3370/2, Trebišov 
08:30 – 12:00 
Prevádzka Ut, Št, So, objednávkový systém 
Nitriansky 
Komárno 
Sv. Valéria s.r.o. 
Senný trh 799/6, Komárno 
07:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Levice 
Psychiatrická nemocnica Hronovce 
Ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Levice 
RÚVZ Levice 
Komenského 3186/4, Levice 
09:00 – 12:00 
Prevádzka Po, St, Št; objednávkový systém 
Nitriansky 
Levice 
SWOT spol. s.r.o. 
Červenej armády 12, 934 01 Levice 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Levice 
SWOT spol. s.r.o. 
Hontianska 85, Šahy 



10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Levice 
SWOT spol. s.r.o. 
Mierová 24, Želiezovce 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Nitra 
SWOT spol. s.r.o. 
Hlavná 34, Vráble 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Nové Zámky 
SWOT spol. s.r.o. 
Veľká Komárňanská 1202/1, Dvory nad Žitavou 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Nové Zámky 
SWOT spol. s.r.o. 
Michalská Bašta 27, Nové Zámky 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Nové Zámky 
SWOT spol. s.r.o. 
Sobieskeho 5, Štúrovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Nové Zámky 
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo 
Jesenského 85, 943 01 Štúrovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Nové Zámky 
SWOT spol. s.r.o. 
Komenského 2, Šurany 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Topoľčany 
Pe-a-ma, s.r.o. 
Podjavorinskej 4704/3 – interiér, Topoľčany 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Nitriansky 
Topoľčany 
SWOT spol. s.r.o. 
Dušana Jurkoviča 2830, Topoľčany 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Bardejov 
NsP Bardejov Sv. Jakuba 
Svätého Jakuba 510, 085 01 Bardejov 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Humenné 
Červený kríž 
pred budovou sídla SČK, Kukorelliho 2315/60, 066 01 Humenné 
07:30 – 16:00 



Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém 
Prešovský 
Humenné 
Detský Ados s.r.o. 
SNP 6360/50, Humenné 
09:00-13:00 a 15:00-19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Humenné 
Nemocnica A.Leňa Humenné n.o. – Svet zdravia a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Humenné 
ZSS Slnečný dom 
Starinská 164 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Kežmarok 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok 
13:00 – 17:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Levoča 
Nemocnica AGEL Levoča a.s. 
Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča 
08:30 – 12:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Levoča 
SANA s.r.o. 
Nová 445/13, Levoča 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Poprad 
Červený kríž 
Karpatská 7, 058 01 Poprad – areál za hotelom Tatra zo strany AS 
08:00 – 16:30 
Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém 
Prešovský 
Poprad 
Interklinik PP s.r.o. 
Športová 1397/1, Poprad 
08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Poprad 
Nemocnica Poprad, a.s. 
Banícka 803, 05801 Poprad 
08:00 – 12:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Poprad 
RUVZ Poprad 
Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad 
09:00 -12:00 
Prevádzka Po, St, Pi; objednávkový systém 
Prešovský 
Prešov 
FNsP J.A Reimana Prešov 
vchod z ulice Sládkovičova 5969, 080 01 Prešov 
08:00 – 13:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 



Prešovský 
Prešov 
Wesper, a.s. 
Jurkovičova 19, Prešov 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Prešovský 
Sabinov 
Poliklinika Sabinov 
ul. SNP 1, 083 01 Sabinov 
7:00 do 12:00 a 12:30 do 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Snina 
Červený kríž 
budova SČK, Ulica 1. mája 882/17, 069 01 Snina 
08:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 
Prevádzka Pon -Sob; objednávkový systém 
Prešovský 
Snina 
Detský Ados s.r.o. 
Pčolinská 2744/45 (Fut. štadión), Snina 
10:00 -14:00; 15:00 – 19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Stará Ľubovňa 
Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Stropkov 
Červený kríž 
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov 
08:00 – 12:00 a 16:00 – 20:00 
Prevádzka Pon -Sob; objednávkový systém 
Prešovský 
Svidník 
Červený kríž 
Ul. Gen. Svobodu 706/28, 089 01 Svidník 
08:00 – 12:00 a 16:00 – 20:00 
Prevádzka Pon -Sob; objednávkový systém 
Prešovský 
Svidník 
Nemocnica s Poliklinikou Svidník – Svet zdravia, a.s. 
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Svidník 
RUVZ Svidník 
Sovietskych hrdinov 79,089 01 Svidník 
09:00 – 11:00 
Prevádzka Ut, Štv; objednávkový systém 
Prešovský 
Vranov nad Topľou 
Vranovská nemocnica – Svet zdravia a.s. 
M.R. Štefánika 187, 093 01 Vranov nad Topľou 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trnavský 
Dunajská Streda 
RESCUE-BH, s.r.o. 
Dunajská ulica 1856/2A, Šamorín 
10:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trnavský 



Galanta 
NsP Sv. Lukáša Galanta – Svet zdravia a.s. 
Hodská 373/38, 924 22 Galanta 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trnavský 
Galanta 
RÚVZ Galanta 
Hodská 2352/62, Galanta 
09:00 – 12:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trnavský 
Senica 
Červený kríž 
Denné centrum, Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica 
07:45 – 11:15 a 12:30 – 16:00 
Prevádzka Pon – Sob; objednávkový sytém 
Trnavský 
Trnava 
AnalytX 
A. Žarnova 11, Trnava 
08:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trnavský 
Trnava 
MEDICAL SAFE s.r.o. 
Sereďská 131 (Dom kultúry), Modranka 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Dolný Kubín 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého 
Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Liptovský Mikuláš 
Bene Vobis s.r.o. 
Pri železnici 1737, interiérové, Litovský Hrádok 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Liptovský Mikuláš 
Bonum Salutem, s.r.o. 
Demänovská cesta 296, L. Mikuláš 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Martin 
MED-CENTRUM s.r.o. 
Kollárova 17, 036 01 Martin 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Žilinský 
Martin 
RUVZ Martin 
budova B, Kuzmányho 27, Martin 
08:00 – 10:00 
Prevádzka Uto, Štv; objednávkový systém 
Žilinský 
Námestovo 
LEK-NO, s.r.o. 
Štefánikova 1090/82, 02901 Námestovo 
09:00 – 17:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Ružomberok 



Bonum Salutem, s.r.o. 
Podhora 47/1, Ružomberok 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Ružomberok 
Maneli s.r.o. 
Bystrická cesta 16, 034 01 Ružomberok 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Žilina 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systémKraj 
Okres 
Subjekt 
Adresa MOM 
Čas – prevádzkové hodiny 
Poznámky k času 
Banskobystrický 
Banská Bystrica 
Fakultná NsP F. D. Roosevelta 
parkovisko Mičinská cesta 4160, 974 01 Banská Bystrica 
08:00 – 11:00 a 11:30 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Banská Štiavnica 
Červený kríž 
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica 
Po – Pia: 9:00-13:00 a 15:00-19:00 
Prevádzka Pon – Sob 
So 8:00-12:00 a 13:00-17:00 
Banskobystrický 
Brezno 
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
Banisko 273/1, 977 01 Brezno 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Detva 
RC & T Detva s.r.o. 
Zahradna ul. 857/3, Detva 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Krupina 
MEDIFORM, s.r.o. 
Svätotrojičné námestie, Krupina 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Lučenec 
IVIMED s.r.o. 
Podhradská 2, interiér, Fiľakovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Lučenec 
RÚVZ Lučenec 
Ul. Petőfiho 1, Lučenec 
09:00 – 12:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia 
Banskobystrický 
Lučenec 
Všeobecná NsP Lučenec 



Námestie republiky 2373/15, 984 01 Lučenec 
08:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Poltár 
MEDIFORM, s.r.o. 
Slobody 762 ,Poltár 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Revúca 
NsP Revúca, n.o. 
Litovelská 25, 050 01 Revúca 
07:15 – 15:15 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Revúca 
IVIMED s.r.o. 
Mierová 54/109, interiér, Tornaľa 
10:00 – 18:00 
prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Rimavská Sobota 
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota (Svet zdravia) 
Šrobárová 4, 979 01 Rimavská Sobota 
7:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Rimavská Sobota 
RUVZ Rimavská Sobota 
stan, Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota 
10:00 – 14:00 
Prevádzka Ut, Št 
Banskobystrický 
Veľký Krtíš 
RÚVZ Veľký Krtíš 
Banícka 679, Veľký Krtíš 
13:00 – 17:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Veľký Krtíš 
Všeobecná NsP Veľký Krtíš 
Nemocničná 456/1, 990 01 Veľký Krtíš 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Žarnovica 
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. 
Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Žarnovica 
MEDIFORM, s.r.o. 
Bystrická 1595, Žarnovica 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Žiar nad Hronom 
Červený kríž 
Štefana Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
09:00 – 13:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Zvolen 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Mládežnícka 12, Sliač 



10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Banskobystrický 
Zvolen 
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 
Kuzmány náb. 28, 960 01 Zvolen 
10:00 – 14:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava II 
Národný ústav detských chorôb Bratislava 
Klinika DPaF (pavilón D), Krajinská 91, Bratislava 
09:00 – 11:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava II 
RMHC1, s.r.o. 
Sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava II 
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
Sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava II 
Ružinovská poliklinika a.s. 
Ružinovská 10, 821 01 Ružinov 
7:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava III 
NOVAPHARM, s.r.o. 
Šancová 110, 831 04 Bratislava 
14:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava III 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
ulica Za kasárňou 3, Bratislava 
10:00 – 18: 00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava III 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. 
Odbojárov 9, Bratislava 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Bratislava V 
Váš lekár, s.r.o. 
Záporožská 12, Bratislava V (vo dvore, vchod z parku) 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Bratislavský 
Malacky 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Štúrova 144, Malacky 
10:00 – 18: 00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Malacky 
RMHC1, s.r.o. 
Agátová 1096/7 – exteriér, Stupava 
12:00 – 20:00 



Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Malacky 
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
Agátová 1096/7 – exteriér, Stupava 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Pezinok 
RMHC1, s.r.o. 
Kalinčiakova 6 – exteriér, Modra 
13:00-21:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Pezinok 
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
Kalinčiakova 6 – exteriér, Modra 
11:00 – 19:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Pezinok 
Komplexná zdravotná služba s.r.o 
Bratislavská 85, Pezinok 
14:00 – 20:30 od 20:30 – 22:00 len na časenky 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Pezinok 
Psychiatrická nemocnice Philippa Pinela Pezinok 
Malacká cesta 63 902 18 Pezinok 
12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Senec 
RMHC1, s.r.o. 
Areál Jána Popluhára 1 – exteriér, Bernolákovo 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Senec 
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. 
Areál Jána Popluhára 1 – exteriér, Bernolákovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Bratislavský 
Senec 
Ružová záhrada n.o. 
Slnečné jazerá – JUH, spoločenská miestnosť 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Gelnica 
Pro Vitae, n.o. 
Nemocničná 33, 056 01 Gelnica – pri lekárni 
07:00 – 13:00 
Prevádzka Pon- Pia 
Košický 
Košice I 
RUVZ Košice 
Kúpalisko Červená hviezda, Staničné námestie 5, Košice 
08:00 – 12:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Košice I 
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. – Svet zdravia a.s. 
Masarykova 9, 040 01 Košice 
07:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 



Košický 
Košice III 
CARDIO D+R, s.r.o. 
Maršala Koneva 1, 040 22 Košice 3 
14:00 – 22:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Košice IV 
GH Medical s.r.o. 
Ostrovského 1, Košice 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Michalovce 
DZS-M.K.TRANS, s.r.o 
Staničná 3, Michalovce 
07:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Michalovce 
RUVZ Michalovce 
S. Chalupku 5, Michalovce 
Po: 09:00 – 12:00, St:13:00 -16:00, Pi: 9:00 – 12:00 
Prevádzka Po, St, Pi 
Košický 
Michalovce 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
P.O.Hviezdoslava 1, Michalovce 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Michalovce 
DZS-M.K.TRANS, s.r.o 
Záhradná 39, Veľké Kapušany 
10:00 – 14:00; 14:30 – 18:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Rožňava 
Červený kríž 
areál SČK, Pionierov 8, 048 01 Rožňava 
07:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Sob 
Košický 
Rožňava 
NsP Rožnava – Svet zdravia a.s. 
Špitálska 1, 048 01 Rožňava 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Rožňava 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Šafárikova 109, Rožňava 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Sobrance 
DZS-M.K.TRANS, s.r.o 
Námestie Slobody 1, Sobrance 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Spišská Nová Ves 

Červený kríž 
Letné kúpalisko, Za Hornádom 14, 052 01 Spisšká Nová Ves 
09:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Sob 
Košický 



Trebišov 
NsP Trebišov – Svet zdravia a.s. 
SNP 1079/76, Trebišov 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Košický 
Trebišov 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Kpt. Nálepku 1, Trebišov 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Komárno 
MUDr. Peter Bakič s.r.o. 
Mierová ulica 4290/132 A – interiér, Kolárovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Komárno 
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 
Mederečská 39, zadný vchod do nemocnice z ulice Malá Jarková 0, 945 01 Komárno 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Komárno 
RUVZ Komárno 
Mederčská 39, Komárno 
08:00 – 11:00 
Prevádzka Pon a Pia 
Nitriansky 
Levice 
Nemocnica AGEL Levice s.r.o. 
SNP 19, 934 01 Levice 
07:30 – 12:00 a 12:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Levice 
URGENT s.r.o. 
J. Kollára 1001/4 – exteriér, Levice 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Levice 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Šafárikova 9, Levice 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Levice 
Hospitale, s.r.o. 
Janka Kráľa 56, Šahy 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Levice 
URGENT s.r.o. 
Schubertova 30 – exteriér, Želiezovce 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Nitra 
Fakultná nemocnica Nitra 
FN Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra 
09:00 – 13:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Nitra 



RUVZ Nitra 
pred budovou RUVZ, Damborského 15, Nitra 
08:00 – 11:00 
Prevádzka Pon, Str 
Nitriansky 
Nitra 
SANAS Topoľčany s.r.o. 
Prescentrum, Výstavná 4, výstavisko Agrokomplex 
10:00-13:00; 13:30-18:30 
Prevádzka Pon – Pia (časenky sa vydávajú medzi 09:00 – 10:00) 
Nitriansky 
Nitra 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
VÚ 4405, Jelenecká (budova č. 209), križovatka Jelenecká a Metodova, Nitra 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia, časenky 
Nitriansky 
Nové Zámky 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
FNsP, Slovenská 8882, 940 34 Nové Zámky 1 
08:00 – 12:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Nové Zámky 
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. 
Námestie Slobody 1, Štúrovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Nové Zámky 
MEDIFORM, s.r.o. 
Námestie Slobody 1 – exteriér, Štúrovo 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Šaľa 
MEDIFORM, s.r.o. 
Nemocničná 833, Šaľa 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Šaľa 
MUDr. Peter Bakič s.r.o. 
Budovateľská 550 – interiér, Šaľa 
10:00 – 14:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Topoľčany 
Červený kríž 
Galéria mesta Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 
08:00 – 16:30 
Prevádzka Pon – Sob 
Nitriansky 
Topoľčany 
Nemocnica Topoľčany – Svet zdravia a.s. 
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Topoľčany 
SANAS Topoľčany s.r.o. 
Pod Kalváriou 4258 Topoľčany 
10:00 – 13:00; 13:30 -18:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Topoľčany 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 



Továrnická 1249, Topoľčany 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Zlaté Moravce 
MEDIFORM, s.r.o. 
Bernolákova 3 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Nitriansky 
Zlaté Moravce 
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 
Bernolákova 496/4, 953 01 Zlaté Moravce 
11:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Bardejov 
RUVZ Bardejov 
Kuzmányho 18, 085 67 BARDEJOV 
09:00 – 12:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia 
Prešovský 
Humenné 
DZS-M.K.TRANS, s.r.o 
Chemlonská 7 
07:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Kežmarok 
LEK-NO, s.r.o. 
Kostolná 194/14 – interiér, Lendak 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Kežmarok 
SANA s.r.o. 
Petzvalova 272, Spišská Belá 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Medzilaborce 
DZS-M.K.TRANS, s.r.o 
Andy Warhola 748, Medzilaborce 
07:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Poprad 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Skladová 3, Poprad 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Poprad 
Váš lekár, s.r.o. 
Ul. 1. mája 220/19 – exteriér (prístup z ulice Tatranská), Poprad 
14:00 – 22:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Prešovský 
Prešov 
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. 
Lesík delostrelcov, futbalové ihrisko, Prešov 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Prešovský 
Prešov 
Mintaka, s.r.o 
Fraňa Kráľa 12, Prešov 



08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Prešov 
RÚVZ Prešov 
Jána Hollého 5, Prešov 
09:00 – 12:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia 
Prešovský 
Prešov 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Mukačevská 22, Prešov 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Prešov 
SANA s.r.o. 
Námestie Svätého Jakuba 1, Veľký Šariš 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Sabinov 
SANA s.r.o. 
Jarovnice 223, Jarovnice 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Sabinov 
SANA s.r.o. 
Sabinovská 2, Lipany 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Sabinov 
LEHA, s.r.o. 
Mieru 2, Sabinov – exteriérové 
15:00 – 23:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Snina 
Nemocnica Snina s.r.o. 
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina 
10:00 – 14:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Stará Ľubovňa 
RÚVZ Stará Ľubovňa 
Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
Uto: 7:30 -11:30; Štv a Pia: 7:30 – 10:30 
Prevádzka Ut, Štv, Pia 
Prešovský 
Stará Ľubovňa 
LEHA, s.r.o. 
Továrenská 1752/45, Stará Ľubovňa – exteriérové 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Stropkov 
LEHA, s.r.o. 
Šarišská 18, Stropkov – exteriérové 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Svidník 
LEHA, s.r.o. 
Festivalová 417, Svidník – exteriérové 
15:00 – 23:00 



Prevádzka Pon – Pia 
Prešovský 
Vranov nad Topľou 
RÚVZ Vranov nad Topľou 
Bernolákova ulica č. 1008, Vranov nad Topľou 
08:00 – 12:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Bánovce nad Bebravou 
Nemocnica AGEL Banovce s.r.o. 
Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
08:00 – 14:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Ilava 
NsP Ilava, n.o. 
Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava 
11:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Myjava 
NsP Myjava 
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 
Po, Ut, St, Pi: 10.00 – 14.00 , Štv : 14.00 – 18.00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Nové Mesto nad Váhom 
Ako zachrániť život s.r.o 
Mýtna 146, Stará Turá – exteriér 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Partizánske 
Nemocnica na okraji mesta, n.o. 
Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske 
07:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Považská Bystrica 
NsP Považská Bystrica 
Pred okresným úradom, Považská Bystrica 
10:00 – 16:00 
Po – Pia (okrem stredy): 10:00-16:00, St 12:00-18:00 
Trenčiansky 
Považská Bystrica 
Váš lekár, s.r.o. 
Tatranská 293 – exteriér, Považská Bystrica 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trenčiansky 
Prievidza 
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trenčiansky 
Prievidza 
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Nemocničná 8, Bojnice 
Po – Št 08:00 – 15:00; So: 08:00 – 12:00 
Prevádzka Po, Uto, Str, Štv, So; objednávkový systém 
Trenčiansky 
Prievidza 
Nemocnica Agel Handlová 
Ulica SNP 26, 972 51 Handlová 
07:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 



Trenčiansky 
Púchov 
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. 
Námestie slobody 12, Púchov 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Púchov 
MEDIFORM, s.r.o. 
Požiarna 1245/6, Púchov 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Púchov 
Váš lekár, s.r.o. 
J. Smreka 484/4 – interiér, Púchov 
14:00 – 22:00 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Trenčiansky 
Trenčín 
Fakultná nemocnica Trenčín 
Legionárska 28 – pri vrátnici vľavo, 911 01 Trenčín 
07:30 – 14:30 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém 
Trenčiansky 
Trenčín 
RÚVZ Trenčín 
Nemocničná 4, Trenčín 
08:00 – 12:00 
Prevádzka Pon, Str, Pia 
Trenčiansky 
Trenčín 
RZP, a.s. 
Jesenského 33, Trenčín 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia 
Trenčiansky 
Trenčín 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Legionárska ulica č. 3737, Trenčín 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Dunajská Streda 
NsP Dunajská Streda – Svet zdravia a.s. 
Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Dunajská Streda 
RUVZ Dunajská Streda 
Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda 
Pon, Uto, Štv od 14:00 – 16:00, Str 14:00 – 17:00 
Prevádzka Pon, Uto, Štv 
Trnavský 
Galanta 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Kasárenská 1005/54, Sereď 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Hlohovec 
MEDIFORM, s.r.o. 
Nám. sv. Michala, Hlohovec 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 



Hlohovec 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Dukelská 3613/7, Hlohovec 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Piešťany 
HOREZZA a.s., Piešťany 
Teplická 81,921 01 Piešťany 
08:00 – 16:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Piešťany 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 
Piešťany – Kúpeľný ostrov, Kúpeľný dom Napoleon III 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Skalica 
NsP Skalica 
Koreszkova ulica 7, Skalica 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Trnavský 
Trnava 
RÚVZ Trnava 
Halenárska 23, Trnava 
08:00 – 11:00 
Prevádzka Pon, Str, Štv 
Žilinský 
Bytča 
VÚC Žilina 
Sidónie Skalovej 161/16 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 
DZS, s.r.o. 
Palárikova 1158, Čadca 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 
KNsP Čadca 
Palárikova 2311, 022 01 Čadca 
07:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 
DZS, s.r.o. 
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 
DZS, s.r.o. 
Oščadnica č. 1200 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 
MEDMEDICAL KLINIK a.s. 
Oščadnica 236, 023 01 Oščadnica 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 



DZS, s.r.o. 
Skalité č. 598 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Čadca 
VÚC Žilina 
Turzovka, Stred 
10:00-18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Dolný Kubín 
ORTHO-VLKO, s.r.o. 
Alej Slobody 3052/13 – interiér, Dolný Kubín 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Dolný Kubín 
RUVZ Dolný Kubín 
Nemocničná 12, Dolný Kubín 
Pon-Štv: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00; 
Prevádzka Pon – Pia 
Pia: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 
Žilinský 
Kysucké Nové Mesto 
VÚC Žilina 
Belanského 773 (v Poliklinike Kysucké Nové Mesto) 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Liptovský Mikuláš 
VÚC Žilina 
J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok 
10:00-18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Liptovský Mikuláš 
Červený kríž 
areál SČK, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 
07:30 – 12:00 a 12:30 -16:00 
Prevádzka Pon – Sob 
Žilinský 
Liptovský Mikuláš 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Pod Stráňami 1, L.Mikuláš – L.Ondrášová 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Liptovský Mikuláš 
VÚC Žilina 
Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Martin 
DZS, s.r.o. 
Moskovská 127, Martin 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Martin 
PROVITAE, s.r.o. 
Zvolenská 10169, Martin 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Martin 



Univerzitná nemocnica Martin 
Bottová ulica – zadná brána do nemocnice od železničnej trate 
08:00 – 12:00 
Prevádzka Pon – Pia, objednávkový systém od 8:00 – 10:30 
Žilinský 
Martin 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Československej armády 3, Martin 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Martin 
Uvea Klinika s.r.o. 
Zelena 10888/1A Martin 
07:30 – 15:30 
Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém 
Žilinský 
Martin 
DZS, s.r.o. 
Čachovský rad 34, Vrútky 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Martin 
Poliklinika – dg.centrum s.r.o. 
Kollárova 49, Martin 
12:00 – 20:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Námestovo 
Oravská poliklinika Námestovo 
Červeného kríža 62/30 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Námestovo 
ORTHO-VLKO, s.r.o. 
Ul. Rabčická 332 – interiér, Rabča 
10:00 – 18:00 
prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Námestovo 
ORTHO-VLKO, s.r.o. 
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12 – interiér, Zákamenné 
10:00 – 18:00 
prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Ružomberok 
Artemeda, s.r.o. 
gen. M. Vesela 83 
09:00 – 17:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Ružomberok 
Červený kríž 
Majere 13, 034 01 Ružomberok 
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 
Prevádzka Pon – Sob 
Žilinský 
Ružomberok 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Poľná 49, Ružomberok 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Turčianske Teplice 
VÚC Žilina 



Ul. 9 mája 438/15 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Tvrdošín 
Gyncentrum SK, spol. s r.o. 
Hatalova 106, Trstená (v priestoroch objektu Bowling Jantár ) 
10:00 – 18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Tvrdošín 
Gyncentrum SK, spol. s r.o. 
Michalské námestie 193, 027 44 Tvrdošín 
07:00 – 15:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Žilina 
ADOS LÚČ s.r.o. 
Hviezdoslavova 701, Rajec 
10:00-18:00 
Prevádzka Pon – Pia 
Žilinský 
Žilina 
Červený kríž 
Moyzesova 38, 010 01 Žilina 
09:00 do 13:00; 13:30 do 17:30 
Prevádzka Pon – Sob 
Žilinský 
Žilina 
RUVZ Žilina 
V.Spanyola 27, 011 71 Žilina 
08:30 – 12:00 
Prevádzka Uto, Štv 
Žilinský 
Žilina 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Rajecká cesta 18, Žilina 
10:00 – 13:00, 14:00-18:00 
Prevádzka Pon – Pia* posledné odbery sú vykonávané zhruba 30 minút pre koncom otváracej doby, z dôvodu 

vyhodnocovania testov. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Ako Slovensko a svet bojuje s koronavírusom (súhrn) [akt.21:21] 
[20.01.2021; 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. 
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: 
Streda, 20. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: Slovensko má zmluvy na vakcíny pre 85 percent dospelej 

populácie (minúta po minúte) Čítajte 
PCR testy odhalili 2 484 nových prípadov. Potvrdili aj ďalších sto úmrtí. 
Britský variant bol na Slovensku už v novembri. 

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


Očkovanie proti COVID-19 sa bude na Slovensku realizovať v 11 fázach 
Británia zaznamenala ďalší rekord v dennom počte úmrtí na koronavírus. 
Utorok, 19. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokKoronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 909 nakazených, pribudlo 111 úmrtí (minúta 

po minúte) Čítajte 
PCR testy odhalili ďalších 1 909 nakazených koronavírusom, pribudlo 111 úmrtí. 
Kvôli pandémii zahynulo od začiatku roka v Gibraltári viac ľudí než vo vojne. 
Kto prekonal covid, testovaniu sa vyhne. Nemusí to byť zadarmo. 
Pondelok, 18. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokZ nemocnice v Bavorsku hlásia ďalší variant koronavírusu Čítajte 
Situácia v levickej nemocnici je kritická, povoláva ambulantných lekárov. 
Krajčí je ochotný odstúpiť z funkcie, ak by sa robili ďalšie kompromisy. 
Ministerstvo začalo s očkovaním seniorov v domovoch sociálnych služieb. 
V Nitre klesla pozitivita testov za týždeň o polovicu. 
PCR testy na Slovensku odhalili za uplynulý deň 1060 nových prípadov. 
Od 18. do 26. januára prebieha celoplošné testovanie. Pripravili sme otázky a odpovede >>> 
Zákaz vychádzania platí do 7. februára, od 27. januára bude podmienkou cesty do práce negatívny test. 
Z nemocnice v Bavorsku hlásia ďalší variant koronavírusu. 
Nedeľa, 17. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokVláda sa dohodla na plošnom testovaní, predĺžila zákaz vychádzania Čítajte 
Lockdown sa spojí s deväťdňovým celoslovenským testovaním. 
Čaputová znova kritizuje riadenie krízy a komunikáciu. 
Viaceré samosprávy pokračovali v plošnom testovaní. 
Na Slovensku zaočkovali proti covidu zatiaľ 57 804 ľudí. 
Pandémia si na Slovensku vyžiadala 3 474 obetí. 
Sobota, 16. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokVláda sa dohodla na celoplošnom skríningovom testovaní Čítajte 
Vláda sa dohodla na celoplošnom skríningovom testovaní. 
Na Slovensku zaočkovali proti covidu zatiaľ 55 100 ľudí. 
Pandémia si na Slovensku vyžiadala 3 417 obetí. 
V Košiciach a v okrese Nitra pokračovalo plošné testovanie. 
Piatok, 15. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokCeloplošné testovanie je zásah s najrýchlejším účinkom, tvrdí Krajčí Čítajte 
Matovič naďalej trvá na celoplošnom testovaní, definitívne rozhodnutie má padnúť v sobotu. 
Celoplošné testovanie je zásah s najrýchlejším účinkom, tvrdí Krajčí. 
Ministerstvo zdravotníctva prehodnotilo vakcinačnú stratégiu. 
Na Slovensko dorazilo ďalších 2,6 milióna antigénových testov. 
PCR testy odhalili 2 729 prípadov. Pribudlo aj 102 úmrtí na covid. 
AstraZeneca nemá najlepšie výsledky. Krajčí varuje pred nedostatkom vakcín. 
Rakúsko a Nemecko sprísnili podmienky vstupu. 
Štvrtok, 14. 1. 2021Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokSchválili pokuty za porušenie pravidiel očkovania 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 článokSulík uznal podiel viny na nedorozumení o plošnom testovaní 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 článokParlament odobril predĺženie núdzového stavu 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 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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6. SHL: Humenné zdolalo Spišskú Novú Ves, Skalica vyhrala v Martine 
[20.01.2021; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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Zdroj: SZĽH 
V stredajšom zápase 22. kola SHL vyhrali hokejisti HC 19 Humenné nad HK Spišská Nová Ves 5:1. 

21:15 AKTUALIZOVANÉ O ĎALŠIE VÝSLEDKY 
HC 19 Humenné - HK Spišská Nová Ves 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) 

Góly: 5. Valečko (Solomončak, Šimčák), 21. D. Markuš (Vaško), 29. Solomončak (Valečko, Kaščák), 35. 
Horvát (Kaščák), 46. Horvát (Valečko) – 33. Giľák (Fabián). 

Rozhodovali: Smerek, Smrek - Ščurka, Wolf, vylúčení: 2:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0 
HK VITAR Martin - HK iClinic Skalica 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) 
Góly: 11. Šimon (Čížek, Špirko), 14. Jurášek (Murtazin), 26. Murček (Šimon, Špirko), 59. Čížek (Špirko) – 3. 

Nemec (Hohl), 21. Sloboda (Šátek), 38. Balán (Horváth, Klučiar), 46. Včelka (Kotzman), 56. Šmida (Štumpf). 
Rozhodovali: Rojík, Mĺkvy - Šebeň, Staššák, vylúčení: 5:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0 
HK Gladiators Trnava - HK Autorácz Levice 6:4 (2:1, 1:3, 3:0) 
Góly: 11. Bachánek (Šandor, Mrázik), 15. Bodnár (Kukumberg, Matejka), 38. Jaša (Kohút, Antonov), 52. 

Mrázik (Kukumberg, Bodnár), 59. Matejka (Vidovič, Kukumberg), 60. Bodnár (Kukumberg) – 12. Hřebíček 
(Bertuzzi), 23. Bertuzzi (Hřebíček, Sebrango), 31. Bertuzzi, 35. Králik (Bertuzzi, Hřebíček). 

Rozhodovali: Moller, Valko - Šotek, Lepieš, vylúčení: 3:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0 
HK’95 Považská Bystrica - Vlci Žilina 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) 
Góly: 48. Pšurný (Hrušík, Nádašdi) – 4. Cíger (Drtina, Mikula), 28. Macek (Jakubík, Pjaták), 47. Jurčík (Koyš, 

Pacalaj), 47. Mikula (Urban). 
Rozhodovali: Hatala, Krist - Kováčik, Hanko, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0 
HC Topoľčany - MHK Dubnica nad Váhom 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0) 
Góly: 39. Škápik (Kalináč, Pätoprstý), 42. Bystričan (Gergel, Laššo), rozhodujúci nájazd Varga – 11. Kukuča 

(Chatrnúch, Nemček), 46. Nemček (Lukáčik, Kukuča). 
Rozhodovali: Bachúrik, Valachovič, Haringa, Šefčík, vylúčení: 3:6, navyše: Laššo 10 minút za nešportové 

správanie sa - Maniaček 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Humenné sfúklo Spišskú, Skalica otočila v Martine 
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Hokejisti domáceho HK’95 Považská Bystrica prehrali v stredajšom zápase 22. kola SHL s tímom Vlci Žilina 
1:4. Pozrite si ďalšie výsledky. 

SHL – 22. kolo: 
HC 19 Humenné – HK Spišská Nová Ves 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) 

Góly: 5. Valečko (Solomončak, Šimčák), 21. D. Markuš (Vaško), 29. Solomončak (Valečko, Kaščák), 35. 
Horvát (Kaščák), 46. Horvát (Valečko) – 33. Giľák (Fabián). Rozhodovali: Smerek, Smrek – Ščurka, Wolf, 
vylúčení: 2:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0 

HK VITAR Martin – HK iClinic Skalica 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) 
Góly: 11. Šimon (Čížek, Špirko), 14. Jurášek (Murtazin), 26. Murček (Šimon, Špirko), 59. Čížek (Špirko) – 3. 

Nemec (Hohl), 21. Sloboda (Šátek), 38. Balán (Horváth, Klučiar), 46. Včelka (Kotzman), 56. Šmida (Štumpf). 
Rozhodovali: Rojík, Mĺkvy – Šebeň, Staššák, vylúčení: 5:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0 

HK Gladiators Trnava – HK Autorácz Levice 6:4 (2:1, 1:3, 3:0) 
Góly: 11. Bachánek (Šandor, Mrázik), 15. Bodnár (Kukumberg, Matejka), 38. Jaša (Kohút, Antonov), 52. 

Mrázik (Kukumberg, Bodnár), 59. Matejka (Vidovič, Kukumberg), 60. Bodnár (Kukumberg) – 12. Hřebíček 
(Bertuzzi), 23. Bertuzzi (Hřebíček, Sebrango), 31. Bertuzzi, 35. Králik (Bertuzzi, Hřebíček). Rozhodovali: Moller, 
Valko – Šotek, Lepieš, vylúčení: 3:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0 

HK’95 Považská Bystrica – Vlci Žilina 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) 
Góly: 48. Pšurný (Hrušík, Nádašdi) – 4. Cíger (Drtina, Mikula), 28. Macek (Jakubík, Pjaták), 47. Jurčík (Koyš, 

Pacalaj), 47. Mikula (Urban). Rozhodovali: Hatala, Krist – Kováčik, Hanko, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 
0:0 

HC Topoľčany – MHK Dubnica nad Váhom 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0, 1:0) 
Góly: 39. Škápik (Kalináč, Pätoprstý), 42. Bystričan (Gergel, Laššo), rozhodujúci nájazd Varga – 11. Kukuča 

(Chatrnúch, Nemček), 46. Nemček (Lukáčik, Kukuča). Rozhodovali: Bachúrik, Valachovič, Haringa, Šefčík, 
vylúčení: 3:6, navyše: Laššo 10 minút za nešportové správanie sa – Maniaček 10 minút za vrazenie na mantinel, 
presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0 
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https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/575312-humenne-sfuklo-spissku-skalica-otocila-v-martine/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/575312-humenne-sfuklo-spissku-skalica-otocila-v-martine/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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8. Za obnovu Hviezdoslavovej ulice 
[20.01.2021; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/553424/za-obnovu-hviezdoslavovej-ulice.html?ref=rss 

 
 

Zhruba pred týždňom som sa po dlhom boji s mestom rozhodol spísať petíciu za obnovu frekventovanej ulice 
v Spišskej Novej Vsi. V tomto článku vám opíšem moje prvé dojmy zo zháňania podpisov. 

Pred časom som spustil spolu s priateľmi petíciu za obnovu Hviezdoslavovej ulice v Spišskej Novej Vsi . 

Radosť z prvých dní a z nárastu podpisov však vystriedal smútok. Začal som totiž obvolávať reštaurácie a 
ambulancie na danej ulici. Podpis mi prisľúbil až jeden doktor. To sme všetci Slováci tak ľahostajní že doma 
frfleme, že je to zlé, treba to opraviť. Ak však máme urobiť ďalší krok, potom uskočíme a znova sa točíme v 
jednom kruhu. 

Áno, uvedomujem si a stotožňujem sa s faktom, že nie každého zaujíma politika a veci verejné. Tiež, viem to, 
že niekedy a najmä v politike, musí človek padnúť na hubu, aby mohol rásť a napredovať. V spoločnosti však 
chýba ľudskosť a empatia. Pri nasledujúcej zmene rozpočtu mesta však budú prevádzky na danej ulici kričať: Na 
nás ste zabudli ? Aj my chceme nový koberec. 

Áno, pri volaní sa môže na hlase podpísať stres a napätie späté s tým, že petíciu robím prvý raz v živote. 
Ospravedlňujem sa však tým, ktorí vedia a aj nevedia, že diagnóza Detská Mozgová Obrna deformuje aj hlas. 
Priznávam mal som viac trénovať, ale takýto som a mrzí ma to, prepáčte mi. 

Nemám čarovný prútik, aby som bol zdravý a aby som mal zo dňa na deň 1000 podpisov. Uvedomujem si aj 
to, že mamku nebaví stále počúvať mami mám toľko a toľko podpisov mami ten a onen mi neodpísal. Chápem, 
že nie každého zaujíma nejaká petícia. 

Želám si však jediné. Želám si, aby sme boli k sebe empatickí a ľudskí. Prepáčte, ak som sa týmto statusom 
niekoho dotkol , nebolo to mojím zámerom. Na záver ďakujem všetkým, ktorí petíciu spolutvorili a aj všetkým, 
ktorí ju podpísali. 
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9. Osemnástku sme v pohode zdolali, dnes na nás čaká Skalica 
[20.01.2021; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22577608/osemnastku-sme-v-pohode-zdolali-dnes-na-nas-caka-skalica.html 

 
 

Nádej na dobrý výsledok zobrali naši reprezentačnej osemnástke veľmi rýchlo a zápas proti mladíkom až do 
konca kontrolovali. Dnes doma privítajú Skalicu. 

SR 18 - Martin 2:8 (0:3, 0:2, 2:3) 
Góly: 53:50 Suchý (Dej, Sokoli) a 55:40 Žlnka (Molnár, Repčík), resp. 0:58 Barto (T. Nauš, Ligas), 1:40 Perrott 

(A. Themár, Fafrák), 11:03 Dvořák (Ligas, Barto), 27:18 Poliaček (Špirko, Pavlas), 31:03 Poliaček (Murček, 
Špirko), 46:16 Themár (Babka, Müller), 48:05 Dírer (Fafrák, A. Themár) a 49:07 T. Nauš (Ligas, Murtazin). 
Vylúčení: 3:3. Presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Rojík, Krajčík - Lesay, Kollár. 

https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/553424/za-obnovu-hviezdoslavovej-ulice.html?ref=rss
https://myturiec.sme.sk/c/22577608/osemnastku-sme-v-pohode-zdolali-dnes-na-nas-caka-skalica.html


SR 18: Marinov (32. Kubiridžák) – Kapičák, Groch, Miklovič, Žabka, Štrbák, Socha, Krakovský, Eperješi – 
Sýkora, Demek, Stümpel – Molnár, Petrovský, Žlnka – Danielčák, Repčík, Šotek – Sokoli, Suchý, Dej. MARTIN: 
Pavlas (56. Maťovčík) – Šimon, Čížek, Dvořák, Ligas, Burzík, Perrott, Müller, Lavička – Murček, Špirko, Poliaček 
– Murtazin, Barto, T. Nauš – Fafrák, Dírer, A. Themár – Babka, Jurášek, Pokrivčák. 

Už po sto sekundách zápasu proti reprezentačnej osemnástke viedli Martinčania 2:0. Rýchlo tak dali 
zabudnúť na nevydarený duel v Dubnici, v ktorom nevedeli dotiahnuť do konca dobre rozbehnuté ofenzívne 
akcie, čím posadili súpera na koňa. 

V Piešťanoch, kde má svoj domov tím slovenských mladíkov, im dva rýchle góly pomohli. Dostali sa do 
optimálneho tempa a systematicky zvyšovali svoj náskok. V závere poslednej časti za stavu 8:0 pre našich vyšli 
osemnástke dve dobré akcie a výber trénera Ivana Feneša aspoň kozmeticky upravil výsledok. 

Martinčania v stretnutí proti húževnatému protivníkovi bez väčších problémov splnili úlohu papierového 
favorita. Využili dve z troch presiloviek, čo je úspešnosť 66,67 percenta. Svoj prvý gólový zápis v martinskom 
drese si pripísal obranca Andrew Perrott a pozitívom bolo i to, že o osem presných zásahov sa podelilo sedem 
strelcov. 

„Od začiatku sme k zápasu pristúpili zodpovedne a to sa prejavilo i na skóre. Nie je úplne jednoduché vrátiť sa 
po zlom výsledku na pozitívnu vlnu, zvlášť v súboji, v ktorom od vás všetci očakávajú len plný bodový zisk. Vedeli 
sme však, že to bude predovšetkým o našom prístupe a ten bol dobrý. Stretnutie tak malo mužstvo pod kontrolou. 
Opäť sa potvrdilo, že dobrý výsledok ľahšie dosiahneme, keď sa o ofenzívnu produkciu stará čo najviac hráčov. 
Dnes sa na góloch podieľali hráči všetkých formácii. Dokonca bod za prihrávku má i brankár Pavlas,“ povedal po 
stretnutí martinský tréner Marek Žila. 

Dnes naši doma privítajú Skalicu, ktorú v tejto sezóne dvakrát zdolali (6:4 a 4:2). 
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10. PCR testy odhalili na východe vyše päťsto nových prípadov 
[20.01.2021; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Monika Almášiová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22577483/pcr-testy-odhalili-na-vychode-vyse-patsto-novych-pripadov.html 

 
 

Zomrelo ďalších sto ľudí, očkovanie postupuje pomaly. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Laboratóriá za utorok preverili 12 124 odobratých vzoriek pre PCR testy, 

pozitívny výsledok priniesli v 2 484 prípadoch. 
Pomer pozitívnych k celkovému počtu odobratých vzoriek je 20,5 percenta. 

https://korzar.sme.sk/c/22577483/pcr-testy-odhalili-na-vychode-vyse-patsto-novych-pripadov.html


Antigénových testov sa vykonalo 85 390, z nich vyšlo pozitívne 2 996, čo predstavuje 3,51 percenta. 
Najviac pozitívne testovaných bolo v Trnavskom kraji (415), nasleduje Bratislavský kraj (375), Trenčiansky 

(363) a Nitriansky kraj (344). 
V druhej polovici krajov je Prešovský kraj s 281 novými prípadmi a hneď za ním Košický kraj s 248 novými 

nakazenými. 
Po nich nasleduje Žilinský (245) a Banskobystrický kraj (213). 
Z PCR testov malo pozitívny výsledok 1 200 mužov a 1 284 žien. 
Východné Slovensko 
Najviac nových prípadov na východe odhalili testy v okresoch Bardejov (84), 
Prešov (67), Košice (58), Spišská Nová Ves (54), Poprad (53) a Košice-okolie (48). 

Michalovský okres má 30 nových infikovaných, Kežmarský 26 a Trebišovský 25. 
Menej ako dvadsať nakazených pribudlo v okresoch Rožňava (17) a Levoča (14). 
V Sobraneckom a Stropkovskom okrese je zhodne po deväť nových chorých, sedem prípadov uvádzajú 

štatistiky v okrese Gelnica a Sabinov. 
Ďalšie prípady evidujú v okresoch Stará Ľubovňa (6), Svidník (4), Medzilaborce (3), Snina (3), Vranov nad 

Topľou (3) a Humenné (2). 
Nový údaj 
Ochorenie Covid-19 si na svoje konto zapísalo tentoraz 100 obetí, od začiatku pandémie zomrelo na 

Slovensku 3 737 osôb. 
K vyliečeným pribudlo 3 103 ľudí, z nákazy sa doteraz zotavilo 176 864 infikovaných. 
V nemocniciach je hospitalizovaných 3 306 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3 121 ľudí. 
Na JIS je 250 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 311 osôb. 
Za uplynulý deň dostalo vakcínu proti Covid-19 ďalších 3 892 osôb, doteraz bolo zaočkovaných 75 292 

Slovákov. 
Národné centrum zdravotníckych informácií začalo uvádzať vo svojich štatistikách aj nový údaj. 
Informuje, koľkých obyvateľov je ešte potrebné zaočkovať, aby sme dosiahli šesťdesiatpercentnú 

zaočkovanosť. Momentálne zostáva zaočkovať 3 224 708 osôb. 
Štatistika k strede 20.1.2021. (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva) 
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11. Plošné testovanie na KORONAVÍRUS sa rozbieha: Otvorené budú desiatky 

MOM! Pozrite si ZOZNAM 
[20.01.2021; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/2041755/Plosne-testovanie-na-KORONAVIRUS-sa-rozbieha–Otvorene-budu-
desiatky-MOM–Pozrite-si-ZOZNAM 

 
 

BRATISLAVA - Slovensko čaká ďalšie plošné testovanie. Prebehne však inak ako minulý rok. Testovanie 
počas ôsmich dní majú na starosti samosprávy, testovať sa môže už od pondelka, mnohé mestá však počas 
víkendu posilnia mobilné odberové miesta, aby sa mohol otestovať každý. Na cestu do práce či do prírody totiž 
bude potrebný certifikát. Pozrite si prehľad zatiaľ známych odberných miest. 

Vláda schválila ďalšie plošné testovanie, len trochu inak. Na cestu do práce a uplatnenie ďalších výnimiek zo 
zákazu vychádzania sa bude potrebné od 27. januára do 2. februára preukazovať negatívnym výsledkom testu na 
koronavírus. Môže ísť o antigénový, ale aj PCR test, ktorý bol vykonaný od 18. januára. Testovanie prebehne od 
18. do 26. januára a v réžii ho budú mať samosprávy. Viaceré obce, mestá či mestské časti ešte čakajú na 
odobrenie MOM, o odberných miestach budú následne informovať. Pripomíname, že pre bližšie informácie 
sledujte webstránku mesta alebo jej stránku na Facebooku. 

Na cestu do práce ci do prírody s certifikátom 
V okresoch zaradených medzi 37 horších, bude treba od 3. do 7. februára ďalší test, vykonaný od 27. januára. 

“Občan bude povinný sa preukázať buď certifikátom o negatívnom antigénovom teste, alebo mailom či SMS, v 
ktorých musí byť uvedené číslo jeho covid pasu (ktoré sa dá overiť) v prípade absolvovaného PCR testu,” priblížil 
tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Doklad o negatívnom teste budú potrebovať aj ľudia, ktorí sú 
očkovaní iba prvou dávkou vakcíny. Osoby zaočkované druhou dávkou vakcíny majú výnimku až v prípade, ak od 
tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v poslednom období, sa 
nemusia dať testovať. 

Pozrite si prehľad zatiaľ známych odberných miest na Slovensku, ktoré postupne mestá a obce zriaďujú. 
Rozširujú tak ponuku už fungujúcich MOM. 

Kompletný zoznam MOM, ktoré fungujú aj mimo testovania, si môžete pozrieť na stránke ministerstvo 
zdravotníctva TU >> 

BRATISLAVSKÝ KRAJ 
BRATISLAVA (cca 300 odberných miest) 

https://www.topky.sk/cl/10/2041755/Plosne-testovanie-na-KORONAVIRUS-sa-rozbieha--Otvorene-budu-desiatky-MOM--Pozrite-si-ZOZNAM
https://www.topky.sk/cl/10/2041755/Plosne-testovanie-na-KORONAVIRUS-sa-rozbieha--Otvorene-budu-desiatky-MOM--Pozrite-si-ZOZNAM


Primátor Bratislavy Matúš Vallo a viacerí bratislavskí starostovia upokojujú obyvateľov hlavného mesta, aby 
pre skríningové testovanie nepodliehali panike. Deklarujú, že každý záujemca sa na testovanie dostane a robia 
maximum preto, aby to bolo pohodlné a bez dlhého čakania. Bratislavské mestské časti a magistrát pripravujú 
približne 300 odberných tímov. Testovať sa bude aj v 55 vozidlách MHD i formou drive-through. 

Zdroj: Topky - Ján Zemiar 
Viaceré z dočasných testovacích miest budú podľa primátora v Bratislave v prevádzke už od štvrtka (21. 1.), 

ak štát dovtedy dodá testy. “Ak bude potrebné, viaceré z nich zostanú otvorené až do utorka (26. 1.), aby každý, 
kto chce získať potvrdenie o negatívnom teste do stredy (27. 1.), odkedy budú platiť nové obmedzenia schválené 
vládou, tú možnosť naozaj mal,” skonštatoval na sociálnej sieti Vallo. Bratislavské samosprávy sa snažia aj o to, 
aby viaceré odberné miesta mali rezervačný systém a aby najmä počas víkendu mala verejnosť prehľad o 
čakacích dobách. 

Bratislava I (Staré Mesto) 
V Starom Meste bude k dispozícii cca 20 odberových miest, do značnej miery chceme kopírovať odberové 

miesta z prvého celoplošného testovania, presný zoznam miest bude známy v najbližších dňoch. 
Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) 
Ružinov 
Starosta Ružinova Martin Chren vyzval ľudí, aby nepodliehali panike a netlačili sa už v týchto dňoch v rade na 

pár funkčných testovacích miestach. Ako podotkol, počas najbližšieho víkendu sa len v Ružinove plánuje otvoriť 
vyše 60 testovacích miest. O konkrétnych miestach by mali informovať čoskoro. 

Vrakuňa 
Od štvrtka bude vo Vrakuni otvorených 6 odberových miest, v piatok ich bude otvorených už 11 a v sobotu a 

nedeľu ich bude otvorených 17. V súčinnosti s Magistrátom cez víkend budú ešte dve ďalšie mobilné testovacie 
zariadenia. Všetky naše testovacie miesta sú bez nutnosti sa objednať a sú bezplatne. 

Zoznam odberových miest vo Vrakuni. 
V čase od ôsmej rána do ôsmej večera budú fungovať všetky odberové miesta. Medzi 12. a 13. bude obedná 

prestávka. Od 17. do 17:30 večerná. “Do 24 hodín sa nám podarilo pripraviť celú Vrakuňu na testovanie. Už len 
štát musí dodať, čo sľúbil. My sme pripravení,” oznámil starosta Vrakune Martin Kuruc a zverejnil zoznam 
testovacích miest. 

Podunajské Biskupice 
V Podunajských Biskupiciach sa začne testovať od štvrtka a celkovo bude k dispozícii 12 odberných miest. 

Od stredy 20. januára 2021 bude možnosť objednávky na testovanie na konkrétny termín či už elektronicky alebo 
telefonicky. Vo štvrtok a piatok to budú 2 odberné miesta na objednávky. V sobotu a nedeľu ich bude spolu 6. 

Bratislava III (Nové Mesto, Rača, Vajnory) 
Nové Mesto 
V Novom meste pribudne viac ako 20 odberných miest, schválil to krízový štáb. Ľudia sa v nich budú môcť 

bezplatne otestovať v rámci aktuálneho celoplošného testovania. Nové Mesto plánuje otvoriť viac ako 20 
odberných miest. Ich zoznam by mala mestská časť zverejniť v stredu (20. 1.). 

Rača 
Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován na sociálnej sieti informoval, že pre skríningové testovanie 

pripravujú na víkend (23. - 24. 1.) v mestskej časti priebežne 12 odberových miest. Testovať sa bude aj vo 
vozidlách MHD, na základných školách, v kultúrnom dome i v stredisku. “Máme rozpracovaných viacero lokalít na 
dlhodobé mobilné odberové miesta v Rači. Od rýchlosti schvaľovania štátu záleží, kedy budú spustené,” spresnil 
Drotován. Rača aktuálne rieši s Okresným úradom Bratislava zabezpečenie testov. Ak sa ich podarí zabezpečiť v 
utorok, v stredu (20. 1.) otvárajú testovacie miesta v základných školách Tbiliská a Hubeného. 

Vajnory 
Bratislavská mestská časť Vajnory spúšťa od utorka od 15.00 h dve nové odberné miesta, kde sa bude dať 

otestovať na ochorenie COVID-19. Obe sa budú nachádzať v dome kultúry, testovať sa bude bezplatne 
antigénovými testami. “Obe odberné miesta budú k dispozícii občanom tento týždeň v pracovné dni od 15.00 do 
19.30 h. Na testovanie nie je potrebné sa objednať,” informovala mestská časť. Zároveň avizuje, že v rámci 
víkendového skríningového testovania budú vo Vajnoroch štyri odberné miesta. 

“Vnímali sme obavu občanov a snažili sme sa zriadiť čo najviac odberných miest už v priebehu týždňa. 
Dúfame, že aj vďaka týmto dvom odberným miestam znížime nápor, ktorý by nás mohol čakať cez víkend, a tým 
zvýšime aj bezpečnosť ľudí pri testovaní,” uviedol starosta Vajnor Michal Vlček. Zároveň sa tým podľa neho 
uľahčí testovaciemu miestu Vajnory – Alviano, ktoré v mestskej časti funguje od decembra 2020 a v súčasnosti je 
kompletne obsadené. 

Bratislava IV (Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica) 
Karlova Ves 
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová v pondelok uviedla, že pre skríningové testovanie objednávkové portály 

padajú a ľudia pred MOM sa hádajú. Žiada preto ľudí, aby si v pokoji prečítali, že na testovanie bude nielen 
dostatok času, ale aj možností. “Samosprávy sa snažia otvoriť toľko testovacích miest a na tak dlho, aby 
nevznikali problémy,” skonštatovala na sociálnej sieti, kde vymenovala viacero miest, kde sa bude dať v Karlovej 
Vsi otestovať. 

Fungovať tu bude aj testovanie formou drive-through, a to pod Mostom Lafranconi či v Líščom údolí. Starostka 
však žiada, aby túto formu využívali ľudia s trvalým pobytom v Bratislave a v aute boli minimálne dve osoby. 

Dúbravka 
Mestská časť Bratislava -Dúbravka pripravila 18 testovacích miest na najbližší víkend 23. – 24. januára. 
Zdroj: FB/Dúbravka - mestská časť Bratislavy 



Lamač 
V mestskej časti Lamač bude zabezpečené testovanie len pre Lamačanov, uviedol to starosta mestskej časti 

Lukáš Baňacký. Aktuálne sa v MOMke testujú záujemcovia objednaní prostredníctvom online formulára, ako aj 
ľudia čakajúci v rade s tým, že tí objednaní majú prednosť. “Záujem je skutočne obrovský, pristupujeme preto k 
opatreniu, za ktoré v záujme Lamačanov preberá plnú zodpovednosť starosta Lukáš Baňacký. Od pondelka 18.1. 
do piatka 22.1. budú pridané hodiny od 8:00 do 10:00 a od 18:00 do 20:00 vyhradené exkluzívne pre obyvateľov 
Lamača, bez objednávania,” uviedla mestská časť na Facebooku. 

Devínska Nová Ves 
Mestská časť Devínska Nová Ves na svojej webstránke vysvetľuje občanom, ako sa zaregistrovať na 

testovanie. Starosta Dárius Krajčí uviedol, že plánujú čo najskôr otvoriť najviac možných odberových miest. 
Odberové miesta budú podobne ako počas októbrového plošného testovania na školách, v priestoroch a tak 
ďalej. Následne zostavia web so zoznamom všetkých testovacích miest a časom, koľko sa tam aktuálne čaká. 
Niektoré miesta, ak bude záujem, skúsia otvoriť aj v pondelok a v utorok. 

Záhorská Bystrica 
V Záhorskej Bystrici sa môžete dať otestovať antigenovým testom od štvrtka 21. januára až do utorka 26. 

januára. Čo je celkom 6 dní. Hlavná časť testovania bude v sobotu a v nedeľu 23. a 24. januára od 8 do 20 
hodiny. Prebiehať bude na štyroch odberných miestach. V Spoločenskom dome, v dvoch pavilónoch ZŠ a vo 
viacúčelovej športovej hale. 

Bratislava V (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo) 
Petržalka 
Bratislavská Petržalka plánuje otvorenie viacerých stálych mobilných odberných miest (MOM) pre testovanie 

na ochorenie COVID-19. Jedno z nich by malo vzniknúť na Hrobákovej ulici, mestská časť čaká na povolenie od 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. V prípade spustenia prevádzky bude otvorené 
osem hodín denne od 20. januára do 31. marca. 

“Čo sa týka súčasného počtu a rozloženia MOM v rámci Bratislavy, do prvých dvoch výziev na zriadenie 
mobilných odberných miest sa obce nemohli prihlásiť. Až tretia výzva bola dodatočne upravená tak, aby sa mohli 
prihlásiť a jediná obec, ktorá stihla šibeničný termín na celom Slovensku, bola mestská časť Lamač,” skonštatoval 
starosta Petržalky Ján Hrčka. Termíny otvorenia ďalších stálych MOM závisia taktiež od rozhodnutia regionálnych 
hygienikov. Snahou samosprávy je v priebehu dvoch týždňov otvoriť minimálne päť nových stálych mobilných 
odberných miest. 

Šéf miestnej samosprávy zároveň vyzýva ľudí, aby boli trpezliví a aby nestresovali. Ubezpečuje, že počas 
víkendu a v prípade ďalších dní do 27. januára bude v mestskej časti dosť možností na otestovanie sa. V 
súvislosti s celoplošným skríningom, kedy vzniknú odberné miesta na základných školách i Ekonomickej 
univerzite, hľadá mestská časť posily na pozíciu zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a koordinátorov 
odberových miest. Dobrovoľníkov vyzýva zároveň na dlhodobú spoluprácu minimálne v plánovanom stálom 
MOM. Registračný formulár je zverejnený na webovej stránke mestskej časti. 

Rusovce 
Mestská časť Bratislava - Rusovce pripravuje víkendové testovanie pre verejnosť. Malo by sa konať v sobotu 

a v nedeľu (23. – 24. januára) v čase od 8:00 do 20:00 hod. Mestská časť má pre potreby celoplošného 
testovania hygienou odsúhlasené 3 odberné miesta. Dve z nich budú, rovnako ako počas jesenného testovania, 
zriadené v školskom areáli. Ďalšie odberné miesto bude vytvorené na parkovisku pri zdravotnom stredisku. Toto 
odberné miesto bude od budúceho týždňa fungovať ako stále mobilné odberné miesto (MOM). 

Malacky (5 odberných miest) 
Od stredajšieho rána sú v Malackách ďalšie tri odberové miesta na testovanie na nový koronavírus – fungujú 

v miestnych školách - Základná škola (ZŠ) Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera a Spojená škola sv. Františka Assiského. 
S už existujúcimi v malackom kaštieli a na sídlisku Juh tak majú obyvatelia Malaciek do 26. januára možnosť 
otestovať sa na pitiach miestach. 

“Odberné miesto v kasárňach na Juhu je k dispozícii len v pracovných dňoch od 10.00 h do 18.00 h, testuje sa 
bez nutnosti objednávky a rezervácie. Na ostatných miestach, ktoré sú v prevádzke aj cez víkend v čase od 08.00 
do 19.00 h je potrebná objednávka,” spresnila hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová, ktorá záujemcov adresovala 
na mestský web, na ktorom sú linky na prihlasovanie. 

Obyvatelia, ktorí nemajú technické možnosti pre objednanie, môžu v čase od 08.00 h do 16.00 h vrátane 
víkendu zatelefonovať na infolinku 0948 183 681 alebo 0948 183 686. “Poverený pracovník ich objedná a oznámi 
im presný termín testovania,” uistila Pilzová. Upozornila taktiež, že podľa informácií mesta pripravuje každá obec 
v regióne vlastné odberové miesto. "Prosíme preto, aby odberové miesta v Malackách využili obyvatelia mesta a 
tí, ktorí tu pracujú,“ dodala Pilzová. 

Pezinok (8 odberných miest) 
V Pezinku fungujú cez týždeň počas pracovných dní 2 odberné miesta, a to na Bratislavskej ulici (od 14.00 do 

22.00 h.) a pri vstupe do budovy v Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela (od 12.00 do 16.00 h.). Cez víkend 
pribudne ďalších 8 odberných miest fungovať v časoch od 8.00 do 18.00 h., pričom od 12.00 do 13.00 h. bude 
obedová prestávka: 

1. Denné centrum Grinava 2. Basketbalová hala SOŠ podnikania a služieb, Komenského ul. 3. ZŠ Fándlyho 
4. Futbalový štadión PŠC (Juh) 5. Denné centrum Hrnčiarska 6. Pezinské kultúrne centrum 7. ZŠ Kupeckého 8. 
ZŠ Na bielenisku 

Na budúci týždeň, v pondelok a v utorok (25. a 26. januára) budú k dispozícii ešte odberné mieste na ZŠ 
Fándlyho a ZŠ Na bielenisku v časoch od 13.00 do 18.00 h., pričom od 15.00 do 15.30 budú mať prestávku. 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 



Banská Bystrica 
Hoci vláda rozhodla, že skríningové testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 sa začína už od pondelka, 

mesto Banská Bystrica ho bude realizovať najbližší víkend 23. a 24. januára. Záujemcovia môžu využiť 
rezervačný systém, ktorý sa osvedčil v uplynulé dni počas komunitného cieleného testovania v meste pod 
Urpínom, informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. 

“Obyvateľov žiadame, aby sledovali web mesta www.banskabystrica.sk, kde v najbližšom čase spustíme 
rezervačný systém, prostredníctvom ktorého sa môžu nahlasovať na konkrétny deň – sobotu alebo nedeľu, 
miesto a čas. Podľa záujmu budeme vedieť kapacity flexibilne navyšovať. V prípade, že sa záujemcovia o 
testovanie nezúčastnia na víkendovom skríningovom testovaní, môžu počas týždňa, tak ako doposiaľ, využívať 
antigénové testovacie miesto bez objednania zriadené Rooseveltovou nemocnicou na parkovisku Mičinská cesta. 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a RÚVZ otestuje záujemcov len po objednaní sa v 
systéme korona.gov.sk,” zdôrazňuje magistrát. 

Žiar nad Hronom (11 odberných miest) 
V Žiari nad Hronom začne skríningové testovanie v piatok (22. 1.) na troch odberových miestach, počas 

víkendu otvorí samospráva celkom 11 miest, kde sa budú môcť obyvatelia otestovať na nový koronavírus. 
Antigénové testovanie sa uskutoční aj v priemyselnom parku a samospráva chce využiť i online registráciu. Mesto 
o tom informovalo na svojej webovej stránke. 

V piatok mesto otvorí tri odberové miesta na základných školách, v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude v 
rámci mesta otvorených celkom 11 odberových miest. Testovanie sa počas víkendu uskutoční aj v priemyselnom 
parku, tri odberové miesta otvorí mesto v spolupráci so spoločnosťami Slovalco a Nemak. “My zabezpečíme 
technické prostriedky, objednávací systém si budú manažovať sami,” vysvetlil vedúci kancelárie primátora mesta 
Martin Baláž s tým, že testovanie v priemyselnom parku bude určené primárne pre zamestnancov spoločností a 
ich rodinných príslušníkov. Systém online prihlasovania chce samospráva využiť aj na odberových miestach v 
rámci mesta, niektoré však ponechá fungovať v režime bez registrácie. 

Detva (8 odberných miest) 
Krízový štáb mesta sa rozhodol, že ešte viac posilní plánované víkendové celoplošné testovanie, ktoré bude v 

meste na ôsmich odberových miestach. V dvoch z nich sa obyvatelia Detvy budú môcť otestovať antigénovými 
testami už vo štvrtok a v piatok. Ide o jedno odberové miesto v Dome kultúry A. Sládkoviča a jedno v Mestskom 
kultúrnom stredisku (Chudobienec) v historickej časti mesta. Vo štvrtok a v piatok budú otvorené od 8.00 hod. do 
18.00 hod. a následne cez víkend budú fungovať až do 20.00 hod. 

- doplň post 
Obce v Detvianskom okrese sa pripravujú na vládou ohlásené skríningové testovanie obyvateľstva na 

ochorenie COVID-19. Samosprávy o tom obyvateľov informujú na svojich oficiálnych webstránkach. Možnosť 
otestovať sa na nový koronavírus budú mať aj obyvatelia obce Kriváň, Látky, Korytárky či Vígľaš. 

Lučenec (15 odberných miest) 
Dohromady 15 odberových miest na skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 plánuje počas 

najbližšieho víkendu zriadiť samospráva Lučenca. Občania sa na ne budú môcť zaregistrovať elektronicky na 
konkrétny deň a čas. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Alexandra Pivková. 

“Odberové miesta budú zväčša na rovnakých miestach, ako to bolo pri celoplošnom testovaní v októbri a 
novembri 2020. Mesto taktiež plánuje zriadiť pre tých, ktorí sa nevedia, alebo nemajú možnosť objednať 
elektronicky, telefonické centrum. Tam im s registráciou na testovanie pomôžu naši zamestnanci,” uviedla 
primátorka, podľa ktorej bude centrum občanom k dispozícii od štvrtka do nedele. Dodala, že o konkrétnych 
lokalitách mobilných odberových miest a možnosti objednania bude samospráva obyvateľov informovať v 
priebehu najbližších dní prostredníctvom sociálnej siete, webovej stránky mesta, ako aj mestským rozhlasom či v 
mestských novinách. 

Rimavská Sobota (11 odberových miest) 
Dokopy 11 odberových miest na skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 plánuje počas najbližšieho 

víkendu otvoriť samospráva Rimavskej Soboty. Mesto o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke. 
Zdroj: rimavskasobota.sk 
Osem odberových miest bude priamo v meste, zvyšné tri v mestských častiach Bakta, Mojín a Nižná 

Pokoradz. “Celoplošný skríning bude realizovaný 23. a 24. januára od 8.00 h do 17.00 h. Posledný odber bude 
uskutočnený o 16.30 h,” dodáva samospráva. 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
Prešov (viac ako 40 odberných miest) 
Mesto Prešov sa pripravuje na víkendové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré bude súčasťou 

celoslovenského skríningového testovania. V sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude dostupných viac ako 40 
odberných miest zriadených mestom, kde sa bude testovať pomocou antigénových testov, informoval hovorca 
mesta Vladimír Tomek. 

“Prešov ako jedno z 56 slovenských miest, ktoré sú členmi Únie miest Slovenska a žije v nich takmer 
2.000.000 obyvateľov, umožní svojim obyvateľom dať sa počas nasledujúceho víkendu otestovať. Je však 
absolútne nevyhnutné, aby štát splnil sľub a zabezpečil dostatok testov, certifikátov a bol pripravený pomôcť 
napríklad aj pri zabezpečení manažmentu odstraňovania vzniknutého odpadu,” uviedol Tomek. Mesto podľa jeho 
slov zabezpečí ochranné pomôcky pre viac ako 80 administratívnych pracovníkov a viac ako 80 zdravotníkov, 
ktorí budú vykonávať odbery. Bližšie informácie o odberných miestach a ďalšie dôležité pokyny poskytnú 
obyvateľom v priebehu tohto týždňa. 

Poprad (viac ako 12 odberných miest) 



Mesto Poprad počas tohto víkendu (23. – 24. 1.) zriadi 12 nových odberných miest na antigénové testovanie. 
Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že samotné odbery sa budú vykonávať počas soboty a 
nedele v čase od 7.00 do 19.00 h, pričom prestávka na obed je od 12.00 do 13.00 h. 

Ako ďalej priblížilo mesto, testovať sa budú ľudia vo veku od 15 do 65 rokov na ktoromkoľvek z 12 odberných 
miest až po registrovaní. Prvá možnosť je elektronicky v rezervačnom systéme, ktorý sa spustí v stredu (20. 1.) 
od 12.00 h a bude fungovať nepretržite. Druhý spôsob registrovania je telefonickou formou na číslach 052 7167 
247, 052 7167 248 a 052 7167 313, a to v stredu od 12.00 do 22.00 h a vo štvrtok (21. 1.), v piatok (22. 1.) a v 
sobotu od 7.00 do 22.00 h. 

Jednotlivé odberné miesta zriadia v meste Poprad aj v jeho mestských častiach. Prvé bude v Mestskom úrade 
(MsÚ) v Poprade, dve odberné miesta majú byť v Aréne Poprad, ďalej po jednom v MsÚ Stráže, v Základnej 
škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote, v ZŠ s MŠ Matejovce na 
Koperníkovej ulici a v ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela v mestskej časti Veľká. Na popradskom sídlisku Juh 
budú zriadené odberné miesta v ZŠ s MŠ Jarná, v ZŠ s MŠ Tajovského a v ZŠ s MŠ Dostojevského budú až dve. 
Na sídlisku Západ bude zase ako odberné miesto slúžiť ZŠ s MŠ Komenského. 

Svidník (4 odberné miesta) 
Vo Svidníku pribudnú počas víkendu (23. – 24. 1.) štyri nové odberové miesta na testovanie na ochorenie 

COVID-19, ktoré zriadi mesto. “K doterajším štyrom mobilným odberným miestam - pri športovej hale, v 
nemocnici, v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku a na amfiteátri, pribudnú na víkend 
štyri mestské odberové miesta. Konkrétne v dome kultúry, v Základnej škole na ulici 8. mája, vo vestibule 
autobusovej stanice a v priestoroch Gymnázia Duklianskych hrdinov,” uviedla hovorkyňa mesta Kristína Tchirová. 

Vytvorené mestské odberové miesta budú k dispozícii v sobotu (23. 1.) od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 
19.00 h. V nedeľu (24. 1.) od 7.00 h do 14.00 h. “Mesto vytvára aj takzvané MOM, ktoré bude slúžiť na 
pretestovanie rôznych organizácií v meste po nahlásení sa na mestskom úrade. Týmto spôsobom sa podporí 
komunitné testovanie a zníži sa čas čakania na testovanie,” doplnila Tchirová. Ako priblížila, aktuálne riešia 
systém nahlasovania sa, aspoň dve odberné miesta by však chceli nechať bez potreby objednávania sa. 

Stropkov (2 odberné miesta) 
V Stropkove sa môžu ľudia dať otestovať na MOM pri kultúrnom stredisku na ulici Nový riadok. Je otvorené v 

pondelok až v piatok a tiež v sobotu (23. 1.) v čase od 8.00 h do 12.00 h a od 16.00 h do 20.00 h. Na testovanie 
je potrebné sa objednať na webstránke korona.gov.sk. MOM na Šarišskej ulici je otvorené v pondelok až v piatok 
od 10.00 h do 18.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00 h do 16.00 h. Testovanie je bez registrácie. 

Zdroj: stropkov.sk 
Novovytvorené odberové miesto v mestskej športovej hale na Ulici Matice slovenskej je otvorené v stredu až v 

piatok od 12.00 h do 20.00 h. V sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) bude k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. 
Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez 
registrácie. Rovnako novovytvorené odberové miesto v komunitnom centre na Mlynskej ulici bude otvorené v 
sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) od 8.00 h do 20.00 h. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 h do 
13.00 h a od 17.00 h do 18.00 h. Testovanie je bez registrácie. Mesto odporúča občanom testovať sa cez týždeň, 
aby sa netvorili cez víkend rady. 

Levoča (2 odberné miesta) 
V rámci celoslovenského testovania na ochorenie COVID-19 vytvorilo mesto Levoča v spolupráci s tamojšou 

nemocnicou dve nové mobilné odberové miesta (MOM). Informoval o tom primátor Miroslav Vilkovský na 
webovom sídle samosprávy. 

Prvou lokalitou MOM je budova Kina Úsmev na Námestí Majstra Pavla a druhá je športová hala na 
Francisciho ulici. Ako priblížil primátor, mobilné odberové miesta budú pre obyvateľov k dispozícii od štvrtka (21. 
1.) až do utorka (26. 1.) v čase od 8.00 h do 18.00 h s dvomi prestávkami od 12.00 h až 12.30 h a od 16.30 h až 
17.00 h. Mesto spustí rezervačný systém v stredu od 12.00 h na svojej facebookovej stránke a takisto na 
webovom sídle. “Obyvatelia mesta, ktorí sa nezaregistrujú v systéme, sa môžu otestovať v MOM športová hala na 
Francisciho ulici pri odberovom tíme zriadenom pre neregistrovaných v sobotu a nedeľu (23. 1. a 24. 1.) v čase 
od 8.00 h do 18.00 h mimo určených prestávok,” ozrejmil primátor. 

KOŠICKÝ KRAJ 
Košice (cca 60 odberných miest) 
Mesto Košice sa zapojí do skríningu od utorka (19. 1.), kedy budú mať občania k dispozícii šesť odberných 

miest zriadených mestom. Od štvrtkového (21. 1.) popoludnia ich má byť k dispozícii minimálne 60. Informuje o 
tom magistrát na svojej webovej stránke. Od utorka sa bude možné dať otestovať tak ako počas uplynulých dní v 
Kulturparku na Kukučínovej ulici, v Amfiteátri a fungovať bude aj odberné miesto vo vstupnom areáli U.S. Steel. 

Od 9.00 h do 17.00 h sa k nim pripoja aj testovacie miesta na Magistráte mesta Košice na Triede SNP 48/A, v 
Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva na Juhu a vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici 
1/A na sídlisku Nad jazerom. “Od utorka budú mať občania k dispozícii 12 odberných tímov, ktoré zabezpečuje 
mesto Košice. Takisto je možné využiť aj osem ďalších miest, ktoré prevádzkujú ďalší zriaďovatelia. Odberné 
miesta aj počty tímov budú pribúdať,” uviedol primátor Jaroslav Polaček. Vo štvrtok sa má od 16.00 h do 20.00 h 
spustiť celomestské testovanie približne na ďalších 60 odberných miestach, kde bude k dispozícii vyše 100 
odberných tímov. Prevažne budú v základných školách a budovách mestských častí. 

Zminimalizovať čakanie má pomôcť aplikácia eRegistrácia na testovanie, ktorá sa na niektorých odberných 
miestach skúšala uplynulý víkend. Počas aktuálneho antigénového testovania by už postupne mala byť k 
dispozícii na všetkých odberných miestach. Ako mesto uvádza, po zaregistrovaní sa na webovej stránke 
korona.kosice.sk získa záujemca o testovanie overovací kód, po zadaní ktorého vyplní potrebné údaje. “Následne 
dostane SMS s unikátnym kódom, ktorý musí po príchode na testovacie miesto nahlásiť administratívnemu 



pracovníkovi. Ten podľa občianskeho preukazu overí údaje,” dodáva mesto. Podľa neho je výhodou, že po 
absolvovaní testu nemusí čakať na jeho výsledok. Spolu s pokynmi ho dostane prostredníctvom SMS. 

Gelnica (4 odberné miesta) 
Mesto Gelnica v rámci kontinuálneho dobrovoľného skríningu rozšíri kapacity na testovanie. Ako informuje na 

sociálnej sieti, okrem doterajšieho mobilného odberového miesta sa od stredy (20. 1.) možno dať otestovať aj v 
priestoroch základnej školy. Cez víkend budú k dispozícii dokopy štyri odberné miesta. 

Radnica pripomína, že tak ako doposiaľ bude počas pracovných dní od 7.00 h do 13.00 fungovať odberné 
miesto v budove bývalej transfúznej stanice na Nemocničnej ulici. V stredu, vo štvrtok (21. 1.) a v piatok (22. 1.) 
sa bude možné dať bezplatne antigénovo otestovať už aj v priestoroch základnej školy na Hlavnej ulici, a to v 
časoch od 15.00 do 20.00 h. Toto odberné miesto bude fungovať aj počas nadchádzajúceho víkendu. Spolu s 
odbernými miestami v Klube dôchodcov v Mária Hute, centre voľného času a zimnom štadióne bude záujemcom 
o testovanie k dispozícii od 9.00 do 19.00 h s obedňajšou prestávkou. 

Spišská Nová Ves (7 odberných miest) 
V rámci skríningového testovania zriadia v meste Spišská Nová Ves počas víkendu (23. – 24. 1.) sedem 

odberných miest. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke. Ako ozrejmila, v sobotu budú 
odberné miesta fungovať od 8.00 do 19.30 h a v nedeľu od 8.00 do 17.30 h. Počas týchto dvoch dní sa bude 
testovať v rôznych lokalitách. Pôjde o hasičskú zbrojnica v mestskej časti Novoveská Huta, Základnú školu (ZŠ) 
na Lipovej ulici, športovú halu Za Hornádom, ZŠ Komenského, ZŠ na Hutníckej ulici, komunitné centrum na ulici 
Potočnej v mestskej časti Vilčurňa a Multifunkčné energetické a banícke centrum na Nábreží Hornádu. 

NITRIANSKY KRAJ 
Nitra 
V Nitre aj v ďalších obciach už absolvovali dve kolá plošného testovania práve kvôli zlej situácii v 

nemocniciach. Stále sú k dipozícii bezplatné aj platné mobilné miesta a v testovaní sa bude pokračovať. 
Zlaté Moravce 
Krízový štáb mesta na základe zlého vývoja epidemiologickej situácie rozhodol, že mesto Zlaté Moravce v 

sobotu (23. 1.) a nedeľu (24. 1.) bude realizovať dobrovoľné plošné testovanie obyvateľov mesta. Konkrétne 
odberové miesta budú zverejnené po schválení podanej žiadosti na mobilné odberové miesta Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Nitre. Rovnako ako pri poslednom plošnom testovaní bude v meste fungovať 
COVID semafor odberných miest, kde si občania budú môcť pozrieť vyťaženosť a čakaciu dobu na jednotlivých 
odberových miestach. 

ŽILINSKÝ KRAJ 
Žilina (52 odberných miest) 
V Žiline sa bude testovať v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára v čase od 8.00 do 20.00 hod. s dvoma 

prestávkami (od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod). Posledný výter o 19.30 hod. Otestovať sa môžete 
ísť kdekoľvek a v ktorýkoľvek čas. K dispozícii bude 52 odberných miest. Avšak 4 budú v prevádzke iba v jeden 
konkrétny deň: sobota – Zástranie, Budatínsky hrad, nedeľa – Vranie, Mojšova Lúčka. Vo vybraných odberných 
miestach pripravujeme aj elektronické prihlasovanie na testovanie. O podrobnostiach vás budeme včas 
informovať. 

Zdroj: Facebook/Mesto Žilina 
Martin (44 dočasných odberných miest) 
Mesto Martin vytvorí počas najbližšieho víkendu (23. - 24. 1.) 44 nových odberných testovacích miest. 

Martinčania budú môcť využívať na prihlásenie na testovanie mobilnú aplikáciu, informovala hovorkyňa mesta 
Zuzana Kalmanová. Doplnila, že obyvatelia a návštevníci Martina môžu do víkendu využiť testovanie v ôsmich 
stálych mobilných odberových miestach. 

Zdroj: martin.sk 
Počas víkendu mesto zriadi nové dočasné odberné miesta, aby zabezpečilo pretestovanie všetkých 

záujemcov. “Naším cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre obyvateľov a návštevníkov mesta vzhľadom na 
ročné obdobie a požiadavky testovania. Vytvorili sme nové odberové miesta v interiéri a už čoskoro spustíme 
mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej sa budú môcť obyvatelia registrovať na konkrétne odberové miesto a čas,” priblížil 
primátor Martina Ján Danko. Odkaz na mobilnú aplikáciu a postup prihlásenia na testovanie nájdu Martinčania 
podľa Kalmanovej na webovej stránke mesta v nasledujúcich dňoch. “V Martine sa budú môcť otestovať aj 
obyvatelia okolitých obcí a širšieho regiónu,” podotkla. 

Liptovský Mikuláš (15 odberných miest) 
V meste Liptovský Mikuláš plánujú cez víkend (23. a 24. 1.) v rámci skríningového testovania na ochorenie 

COVID-19 otvoriť 15 odberných miest, informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Testovanie by malo 
trvať od 8.00 do 20.00 h s posledným odberom o 19.30 h a dvoma prestávkami. 

“Predbežný zoznam odberných miest k celoplošnému testovaniu obyvateľstva budeme aktualizovať, 
respektíve ho deň pred testovaním potvrdzovať, a to podľa možností zdravotníckeho personálu,” konkretizovala 
hovorkyňa. Aby obyvatelia predišli státiu v radoch na víkendové testovanie, radnica odporúča využiť priebežné 
testovanie cez pracovné dni na štyroch už existujúcich mobilných odberových miestach v meste. 

Ružomberok (12 odberných miest) 
V Ružomberku bude počas najbližšieho víkendu v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 k 

dispozícii celkom 12 odberných miest. Desať otvoria v sobotu (23. 1.), deväť v nedeľu (24. 1.). Otestovať sa bude 
možné od 8.00 do 18.00 h., uviedol hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo. 

Zdroj: Facebook/Mesto Ružomberok 
“Mesto zvolilo cestu dohody so súčasnými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti o predĺžení pracovnej 

doby. Zároveň sme ich oslovili s prosbou o zriadenie tímov aj na iných miestach,” načrtol Mydlo. Momentálne 



podľa hovorcu prebiehajú rokovania o otvorení ďalších dvoch odberových miest. Problémy s administratívnou 
silou v Ružomberku nemali. Podľa Mydla si po poslednom celoplošnom testovaní vytvorili sieť pracovníkov, 
ktorých oslovili. “Vzhľadom na to, že na rozdiel od posledného testovania je väčšina zodpovednosti na ramenách 
poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, malo mesto Ružomberok výrazne menej starostí,” zhodnotil hovorca 
primátora. 

Dolný Kubín 
Mesto Dolný Kubín pripravuje testovanie od soboty 23. januára do nedele 24. januára. “Pokiaľ to bude v 

našich možnostiach, chceme pripraviť aj priestory, v ktorých obyvatelia počkajú na výsledky. Sme si vedomí, že aj 
keď vláda vyhlásila testovanie za dobrovoľné, bude nevyhnutné pre väčšinu našich obyvateľov. Rovnako 
pociťujeme zodpovednosť za zdravotníkov, preto sme ustúpili z testovania vo vonkajších priestoroch,” povedal 
primátor Ján Prílepok. 

Konkrétne miesta, prevádzkové časy a počty odberných miest bude samospráva ešte spresňovať. “Odberné 
miesta sa budú nachádzať v častiach Kňažia, Záskalie, Banisko, Medzihradné, Staré mesto, sídliská Brezovec a 
Bysterec,” doplnil primátor s tým, že zoznam všetkých odberných miest zverejnia najneskôr v stredu na 
internetovej stránke mesta, sociálnych sieťach, vývesných plochách a na konkrétnych odberných miestach. 

TRNAVSKÝ KRAJ 
Trnava (vyše 20 odberných miest) 
Plošné testovanie na nový koronavírus sa v Trnave bude konať v sobotu (23. 1.) a v nedeľu (24. 1.) na 

dvadsiatke odberových miest v čase od 8. do 18. hodiny. Následne v pondelok (25. 1.) a v utorok (26. 1.) bude v 
popoludňajších hodinách od 16. do 20. hodiny otvorených desať odberných miest. Informovala o tom hovorkyňa 
mesta Veronika Majtánová. 

Trnavčania a záujemcovia z okolia môžu priebežne využívať tri stále mobilné odberné miesta pri Fakultnej 
nemocnici Trnava, v miestnej časti Modranka a na Halenárskej ulici v sídle Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 

Piešťany (19 odberných miest) 
Piešťanská radnica avizuje testovanie rovnako na 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny, zriadiť plánuje podľa 

hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej desať odberových miest. Spolu bude 19 miest. “Okrem týchto miest by sa 
cez víkend malo testovať aj na Kúpeľnom ostrove v kongresovej hale a Napoleonských kúpeľoch, v priestoroch 
bývalého Vojenského kúpeľného ústavu a predpokladá sa aj pred Národným ústavom reumatických chorôb,” 
doplnila. 

Hlohovec 
V meste Hlohovec sa bude testovať od soboty 23. do utorka 26. januára, dovtedy môžu záujemcovia vyhľadať 

stabilné odberové miesta, uviedla radnica na svojom webe. V nasledujúcich dňoch samosprávy zverejnia bližšie 
informácie k celoplošnému skríningu. 

Holíč (4 odberné miesta) a ďalšie obce v okrese 
V meste Holíč a v okolitých obciach Kopčany, Radimov a Unín sa pripravované skríningové antigénové 

testovanie občanov uskutoční v sobotu a nedeľu (23. a 24. 1.). Informoval o tom primátor mesta Holíč Zdenko 
Čambal na sociálnej sieti. Testovanie sa uskutoční na štyroch odberných miestach v Holíči – v telocvični 
základnej školy na Školskej, v športovej hale na Kollárovej, v klube dôchodcov na Kátovskej ulici a štvrté odberné 
miesto bude zriadené vo firme Eissmann na Lesnej ulici. 

“Tam sa budú v piatok testovať zamestnanci a cez víkend bude toto odberové miesto využité na testovanie 
verejnosti,” uviedol Čambal. Mesto zriaďuje dve odberné miesta v obci Kopčany a po jednom odbernom mieste v 
obciach Radimov a Unín. “Zároveň občanov obcí Trnovec a Kátov otestujeme v niektorom z odberových miest v 
Holíči. O postupe ich budú informovať starostovia príslušných obcí,” doplnil primátor Holíča. 

TRENČIANSKY KRAJ 
Trenčín (36 odberných miest) 
Mesto Trenčín chce počas víkendu (23. – 24. 1.) testovať antigénovými testami v 36 odberných miestach. 

Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. “V utorok dopoludnia sme mali zaregistrovaných 84 
zdravotníkov a stále na našu výzvu reagujú ďalší. Preto veríme, že cez víkend otvoríme 36 odberných miest na 
území mesta, ktoré budú riadne vybavené nielen materiálom, ochrannými pomôckami, dezinfekciou, ale aj 
personálom – administratívnym i zdravotníckym,” uviedla hovorkyňa. Ako dodala, testovať sa bude od 8.00 do 
20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h. 

Púchov (10 odberných miest) 
Mesto Púchov si na základe vládneho rozhodnutia po dvoch týždňoch zopakuje celoplošné antigénové 

testovanie. Skríning sa v Púchove začne v sobotu (23. 1.) a potrvá do utorka 26. januára. Ako informovala 
púchovská primátorka Katarína Heneková, počas najbližšieho víkendu (23. – 24. 1.) vytvorí radnica desať 
odberových miest, v pondelok a v utorok (25. – 26. 1.) sa Púchovčania môžu nechať otestovať v troch 
odberových miestach. 

Zoznam 10 odberových miest (23. 1. – 24. 1. 2021): 
1. Telocvičňa ZŠ Komenského 2. Základná škola Mládežnícka – vstup 1 3. Základná škola Mládežnícka – 

vstup 2 4. SOV-prízemie, Bývalé stredisko občianskej vybavenosti 5. Budova KVC (Divadlo - sála) - OM1 6. 
Budova KVC (Divadlo - javisko) - OM2 7. Telocvičňa ZŠ Gorazdova 8. Športová hala (volejbalová) 9. Budova ZŠ 
Slovanská /vestibul 2.stupeň/ 10. Občiansky výbor Nosice (stará škola) 

Zoznam 3 odberných miest (25. 1. – 26. 1. 2021): 
1. Budova KVC (Divadlo - sála) - OM1 2. Budova KVC (Divadlo - javisko) - OM2 3. Športová hala (volejbalová) 
Partizánske (18 odberových miest) 



Mesto Partizánske plánuje pomôcť pri skríningovom testovaní obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Vytvoriť 
chce 18 odberových miest, ktoré by mali fungovať nadchádzajúci víkend 23. a 24. januára. Informoval o tom 
primátor Jozef Božik. “Nasledujúci víkend budú môcť obyvatelia absolvovať bezplatný antigénový test na COVID-
19 na viacerých miestach v rámci mesta. V sobotu (23. 1.) bude otvorených 18 miest, v nedeľu (24. 1.) ich bude 
desať,” uviedol Božik. 

Zdroj: Facebook/Chceme zmenu v Partizánskom 
Odberné miesta sa budú prevažne nachádzať v budovách škôl, v menších mestských častiach v domoch 

kultúry. V sobotu sa budú môcť obyvatelia dať otestovať od 8.00 h do 20.00 h a v nedeľu od 8.00 h do 16.00 h. 
Na testovanie v šiestich odberných miestach sa budú môcť obyvatelia elektronicky objednať. 

Samospráva má rovnako záujem podieľať sa na vytvorení ďalších trvalých mobilných odberových miest 
(MOM). Za týmto účelom ponúka pre záujemcov o zriadenie MOM priestory v kúpeľoch Malé Bielice a v meste. 
“Dúfam, že sa podarí splniť podmienky RÚVZ, ako aj Ministerstva zdravotníctva SR a od 1. februára budú v 
meste okrem nemocnice ďalšie dve odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie aj s rezervačným 
systémom. Verím, že to pomôže všetkým, ktorí sa chcú alebo potrebujú testovať v záujme ochrany zdravia pred 
COVID-19,” dodal Božik. 

Bánovce nad Bebravou (14 odberných miest) 
Bánovská samospráva pripravuje testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19. Počas 

nadchádzajúceho víkendu, 23. a 24. januára, chce vytvoriť 14 odberných miest, rozhodol o tom v utorok (19. 1.) 
krízový štáb mesta. 

Mesto otvorí cez víkend rovnaké odberné miesta ako počas celoplošného testovania na jeseň 2020. 
Nachádzať sa budú v kine Tajms, centre voľného času, na Strednej odbornej škole strojníckej, v mestskom 
kultúrnom stredisku, Základnej škole Školská, na Gymnáziu J. Jesenského, Základnej umeleckej D. Kardoša, v 
mestskej športovej hale, ako i kultúrnych domoch v Biskupiciach a Dolných Ozorovciach. Všetky odberné miesta 
budú otvorené od 8.00 h do 20.00 h, posledný odber bude o 19.30 h. Na odbernom mieste v Biskupiciach sa 
bude testovať len v sobotu. 

“Pre jednotlivé odberné miesta budú pridelené ulice a aj odporúčaný čas pre testovanie. Pripomíname, že 
rozdelenie je len odporúčané. Jeho cieľom však je, aby sa zabránilo dlhému čakaniu v rade a preťaženiu 
niektorých odberových miest,” ozrejmila bánovská radnica. Samospráva bude počas víkendového testovania 
zabezpečovať i monitoring odberných miest a o ich vyťaženosti bude informovať prostredníctvom informačných 
kanálov mesta. 

Handlová (13 odberných miest) 
Mesto Handlová sa pripojí k skríningovému testovaniu obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Počas víkendu 

23. a 24. januára zriadi 13 odberných miest. Dohodol sa na tom v pondelok (18. 1.) užší krízový štáb mesta. 
“Testovanie sa bude konať v sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára v čase od 8.00 do 17.00 h s prestávkou 
od 12.00 do 12.45 h. Samospráva žiada o dodržiavanie platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky a priebežné 
využívanie odberových miest,” informovala ďalej hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 na 13 odberových miestach, v mestských 
častiach Morovno a Nová Lehota budú fungovať počas jedného dňa. “Podľa ostatných štatistík, keď sa v 
Handlovej otestovalo počas druhého testovania v roku 2020 spolu za dva víkendové dni 9286 ľudí, je kapacita 
odberových miest nastavená dostatočne,” skonštatovala Paulínyová. 

Radnica počas odberov pre odberné miesta podľa nej zriadi aj dispečing na telefónnom čísle 046 519 25 11. 
“Mesto bude, tak ako v minulom období, informovať o prípadných čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní 
mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle a na sociálnej sieti. Zoznamy odberových miest budú zverejnené 
tiež na plagátových plochách mesta,” dodala. 

Bojnice (5 odberných miest) 
K skríningovému testovaniu obyvateľstva sa počas nadchádzajúceho víkendu pripojí i mesto Bojnice. Plánuje 

zriadiť päť odberných miest, ktoré sú rozdelené podľa ulíc v meste. Samospráva na oficiálnej stránke zároveň 
zverejnila odporúčané časy testovania podľa začiatočného písmena priezvisk, čím chce predísť dlhšej čakacej 
dobe pred odbernými miestami. Skríningové testovanie pripravujú i viaceré obce v Prievidzskom okrese. 

Mobilné odberové miesto (MOM) pri Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude 
fungovať aj počas 23. a 24. januára. Nemocnica tak chce vyjsť v ústrety občanom, ktorí sa chcú zapojiť do 
skríningového testovania na ochorenie COVID-19, informoval v utorok TASR Jozef Stopka z NsP Prievidza. 

[Späť na obsah] 
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