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Spišská Nová Ves

1. Z Čadce sa šíri nákaza, Slovensko však neuzavrú
[26.06.2020; Sme; Spravodajstvo; s. 3; Redakcia]

Hygienici zasahujú lokálne, počet nakazených stúpa
Lokálnych ohnísk koronavírusu pribudlo, po otvorení hraníc to epidemiológovia očakávali.
BRATISLAVA. V Čadci od piatka opäť zatvoria všetky školy, mestskú plaváreň aj dom kultúry. Aj stretnutie

jediného človeka s infikovaným koronavírusom by mohlo vytvoriť lokálne ohnisko koronavírusu. Epidemiológovia
vedia o rodine z Čadce, ktorá sa stretla s cudzincami, teraz sú jej členovia jadrom šírenia vírusu na Kysuciach.
Nárast  počtu  prípadov  po  otvorení  hraníc  a  zrušení  povinnej  štátnej  karantény  pre  navrátilcov  hygienici
predpokladali, teraz musia ukázať, že dokážu šírenie vírusu v lokálnych ohniskách po Slovensku zastaviť.

Do minulého týždňa počet chorých na Covid-19 postupne klesal a 19. júna sa dostal na číslo 91, odvtedy opäť
rastie. Deje sa tak presne štrnásť dní od zrušenia hraničných kontrol s Českom, Maďarskom a Rakúskom. Dva
týždne Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za dĺžku inkubačnej lehoty koronavírusu. Do takého
času sa obvykle u nakazeného koronavírusom prejaví ochorenie Covid-19. Celoštátne opatrenia zatiaľ konzílium
epidemiológov, ktorého radami sa riadi premiér Igor Matovič z OĽaNO a jeho vláda, nepredpokladá. V stredu
zistili 23 nových prípadov, čo je najvyšší nárast od konca apríla. „Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu
Čadca, traja z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, po
jednom pozitívne testovanom človeku mali v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou
a Košice,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Na vznik ohniska stačí aj jediná rodina
S kým sa koronavírusom nakazená rodina z Čadce stretla, zatiaľ epidemiológovia nevedia. Nevylučujú ani

kontakt s ľuďmi z neďalekého regiónu Sliezsko, odkiaľ pochádza tretina zo všetkých zaznamenaných prípadov v
Poľsku. Ide o prípad, na ktorom sa dá jasne ukázať, ako sa dokáže vírus rozšíriť od blízkych až k cudzím ľuďom.
Nakazený otec rodiny sa stretol s bratmi z obcí Zákopčie a Zborov, u oboch koronavírus potvrdili a hygienici teraz
musia testovať aj ďalších, z ktorými sa stretli. Matka, kým jej infekciu koronavírusu zistili, bola v práci v kuchyni
materskej školy v Čadci. Koronavírus našli aj u jej kolegyne. Dcéra oboch rodičov rozšírila vírus do Základnej
školy M. R. Štefánika, pozitívne testovaný boli jej spolužiak a učiteľka. Infikovaný spolužiak mohol nákazu rozšíriť
ďalej do miestneho hokejového krúžku zimného štadióna v Krásne nad Kysucou, v ktorom trénuje. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Čadci teraz čaká na výsledky testov ľudí, s ktorými sa chlapec stretol. „Máme aj
niekoľko  ďalších  pozitívne  testovaných,  ktorí  s  touto  rodinou  nesúvisia.  Tí  si  chorobu  priviezli  z  Česka  a
Nemecka,  v  jednom prípade  vieme  aj  o  infikovanom  dieťati  z  Talianska,“  informuje  zástupkyňa  regionálnej
hygieničky  v  Čadci  Oľga  Matláková.  Nárast  počtu  chorých  po  otvorení  hraníc  hlavný  hygienik  Ján  Mikas
predpokladal. V stredu napríklad hygienici potvrdili koronavírus u dvoch ľudí z Humenného, na oslave sa stretli s
príbuznými z Moravy. Z Česka si infekciu doviezol aj pozitívne testovaný v Bánovciach nad Bebravou, traja chorí
v  Bratislave  prišli  z  Ukrajiny.  „V  prípade  zvýšenia  počtu  chorých  by  sa  už  nemali  prijímať  opatrenia  na
celoslovenskej úrovni, ale len v mieste šírenia nákazy,“ tvrdí členka poradného konzília, epidemiologička Zuzana
Krištúfková.

O chorých sa dozvedajú, len keď majú príznaky



Ani negatívny test na koronavírus, ani povinná karanténa nie je pre navrátilcov zo zahraničia už druhý týždeň
povinná, ak prichádzajú z jednej z 23 krajín, s ktorými Slovensko otvorilo hraničný styk. Príchod z vybraných
krajín nemusia hlásiť lekárom ani regionálnym hygienikom. Väčšina nájdených pacientov zo stredy sa nakazila po
kontakte s ľuďmi z týchto štátov. „Ak má niekto príznaky, má ísť k lekárovi. Máme to hlásené od lekárov alebo
samotných občanov,“ vysvetľuje hygienička Matláková jediný spôsob, ako sa o nakazených dozvedia.  Potom
zisťujú,  s kým sa nakazený stretol,  postup využili  aj  v Čadci.  Hygienici  z Čadce tvrdia,  že nevyužívajú dáta
mobilných operátorov  o polohe infikovaných.  S kým sa stretli,  zisťujú  rozhovorom. Z ostatných krajín  sa pri
návrate na Slovensko musia ľudia preukázať negatívnym testom na koronavírus, informovať o návrate z cudziny
lekára alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a na piaty deň po návrate ísť na test na koronavírus. Od
otvorenia  hraníc  sa  po  návrate  z  rizikových  krajín  hygienikom  prihlásilo  viac  než  3000  ľudí.  Tým,  ktorí  sa
nenahlásia, hrozí pokuta 1659 eur.

Michal Katuška © SME
Pacienti
Počet chorých
17. jún 91
18. jún 101
19. jún 111
20. jún 112
21. jún 113
22. jún 113
23. jún 131
24. jún 150
Zdroj: korona.gov.sk
Čo urobia
Opatrenia v Čadci
Zatvorili všetky základné a štyri materské školy a centrá voľného času.
Zatvorili mestskú plaváreň a kúpaliská.
Zatvorili dom kultúry, kino, ukončili krúžky, kurzy, cvičenia, ako aj nácviky súborov, zatvorili športovú halu a

pozastavili činnosť športových klubov.
Odporúčajú zrušiť birmovky a prijímania.
Otvorení
Z ktorých krajín sa dá vrátiť bez obmedzení
Bulharsko, Cyprus,  Česko, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy,  Fínsko, Grécko, Chorvátsko,

Island,  Lichtenštajnsko,  Litva,  Lotyšsko,  Maďarsko,  Malta,  Monako,  Nemecko,  Nórsko,  Poľsko,  Rakúsko,
Slovinsko a Švajčiarsko

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva
Foto:
V Čadci dezinfikovali nemocnicu. FOTO – KYSUCKÁ NEMOCNICA

[Späť na obsah]

2. Ďalšie online nákupy
[26.06.2020; Obchod; správy; s. 4; redakcia]

Začiatkom mája rozšíril  reťazec  Tesco službu Online nákupy do ďalších lokalít  na Slovensku.  Potraviny,
drogériu či potravu pre zvieratá si môžu cez internet objednať už aj obyvatelia Trenčína, Nového Mesta nad
Váhom, Trenčianskych Teplíc,  Banskej  Bystrice,  Zvolena, Popradu,  Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Online
nákupy sú tak dostupné pre ďalších 583-tisíc obyvateľov a 209-tisíc domácností. Dohromady ich na Slovensku
môžu využívať už dva milióny ľudí. „Slováci si Tesco Online nákupy obľúbili hneď pri spustení v roku 2012. Tesco
Online nákupy dopĺňajú našu širokú sieť 150 predajní  rôznych formátov na Slovensku,“ hovorí  Martin Kuruc,
výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

[Späť na obsah]

3. Z 936 testov 23 prípadov nákazy
[26.06.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 17; JÁN FELIX]

V stredu na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje
1630 pozitívne testovaných na ochorenie COVID19. „Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca,



traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu  Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden
pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“
uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že išlo o 12 mužov a 11 žien. Spolu sa zatiaľ
vykonalo 204 847 testov, počas stredy ich bolo 936. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1452 ľudí, v
stredu pribudli  štyria vyliečení.  Hospitalizovaných je 20 osôb, Nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym
testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz eviduje 28 úmrtí.

[Späť na obsah]

4. Žehra má už 3 prípady
[26.06.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ]

POZITÍVNE SÚ I DETI Z CENTRÁLNEJ ČASTI
Vzorky brali aj Krompašanom.
ŽEHRA. V stredu podvečer potvrdili v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves ďalšie dva prípady ochorenia

Covid-19.  Po prvom pozitívnom mužovi  z  osady  Dreveník  ide  o  dve deti,  ktoré  sa spolu  s  rodičmi  vrátili  z
Anglicka. Napriek tomu, že rodičia sú negatívni, ostáva celá rodina v štrnásťdňovej karanténe. Vzhľadom na nové
prípady sa ešte v stredu podvečer testovalo v osade Dreveník. Vzorky boli odobraté 44 ľuďom. Šiesti sa odmietli
otestovať. V stredu ráno obec v spolupráci s políciou a miestnou občianskou poriadkovou službou opáskovala
dom  pozitívneho  muža  na  Dreveníku.  Ten  skončil  so  zápalom  pľúc  a  s  Covidom  v  košickej  nemocnici.  V
karanténe na Dreveníku je tak 25 ľudí.

Testovalo sa na Dreveníku aj v Krompachoch
Od stredy podvečera je v druhej karanténe, priamo v obci Žehra, ďalších deväť ľudí - príbuzní pozitívnych

detí. Testovali sa susedia aj najbližšie kontakty pozitívneho muža i detí. Výsledky by mali byť známe vo štvrtok
alebo v piatok. Testovací tím sa v stredu večer presunul aj do mesta Krompachy, konkrétne do časti Stará Maša.
Tu otestovali ďalších štyroch ľudí. Išlo o blízke kontakty z domu na Dreveníku, kde žije pozitívne testovaný muž.
„Už v stredu ráno, keď sme prišli opáskovať dom, sa to miestnym veľmi nepozdávalo. Tvrdili, že sú zdraví a že sa
chcú  čím  skôr  otestovať.  Aj  vďaka  rýchlej  práci  spišskonovoveskej  regionálnej  hygieničky  sa  nám  podarilo
testovať už v stredu podvečer,“ uviedol prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský. „Som rád, že nás
otestovali. My sme zdraví a v poriadku. Je dobré, že sme testovaní, budeme vedieť rýchlo, ako na tom sme,"
povedal  po  testovaní  Július Holub,  bývajúci  v  dome,  kde bol  pozitívne  testovaný  muž.  Tí,  ktorí  sa testovať
odmietli,  prídu  na  rad  vo  štvrtok.  Situácia  v  susednom  meste  Spišské  Podhradie  ostáva  nezmenená.  Ako
informoval jeho primátor Michal Kapusta (KDH), v meste je aktuálne šesť pozitívnych prípadov. Aj tu navrátilcov z
Anglicka postupne testujú. Vo štvrtok testujú piatich ľudí. V piatok otestujú ďalších tridsiatich Podhradčanov. V
pondelok pôjdu na opakované testy. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ

[Späť na obsah]

5. Župa začne opravovať TAKMER 30 MOSTOV
[26.06.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; sita]

ALE VO VEĽMI ZLOM STAVE JE ICH AŽ 62
Väčšina bola postavená ešte v šesťdesiatych rokoch.
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) chce v tomto roku začať s opravou takmer 30 mostov, vo veľmi

zlom stave  je  však  aktuálne  až  62  mostov.  Informovala  o  tom hovorkyňa  predsedu  KSK Anna Terezková.
„Väčšina mostov v  našom kraji  bola  postavená v 60.  rokoch minulého storočia.  Okrem toho časom došlo k
podstatnému zvýšeniu intenzity dopravy. V minulosti opravoval kraj v priemere päť mostov ročne z celkového
počtu 658. Vo veľmi zlom stave je aktuálne až 62 mostov. Našou prioritou na najbližšie obdobie je preto zvýšiť
tempo opráv mostov, ktoré sú na pokraji životnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav
Trnka (nezávislý).

Opatrenia na poškodených mostoch
Po tom, ako sa v októbri minulého roka zrútila časť mosta v Strážskom v okrese Michalovce, vykonala župa

mimoriadne kontroly mostov s nosníkmi typu Vloššák. Na základe nej bolo zistené, že päť mostov z 54 je v zlom
technickom stave. Na ich opravu preto kraj vyčlenil mimoriadne prostriedky tak, aby sa ešte v tomto roku začalo s
ich obnovou. Kým nebudú opravené, prijali dočasné opatrenia. Napríklad, poškodené nosníky podopreli, rýchlosť
jazdy v daných úsekoch znížili a dopravu presmerovali do jedného jazdného pruhu

Opravy
Aktuálne kraj opravuje most cez potok Čremošná v obci Kováčová v okrese Rožňava a v Hnilčíku v okrese

Spišská Nová Ves, v januári začala župa s komplexnou rekonštrukciou mosta v Strážskom v časti Krivošťany.



Okrem toho prebieha aj rekonštrukcia mostov cez rieku Hnilec v Gelnici, cez Laborec pred obcou Vojany v okrese
Michalovce,  ako aj  v Michalovciach a cez železničné  vlečky za  obcou Vojany.  „V týchto dňoch začíname s
rekonštrukciou mostov v obciach Budimír a Bačkovík (obe v okrese Košice-okolie), ktoré financujeme z úveru z
Európskej investičnej banky. Pre zlý stavebnotechnický stav plánujeme aj opravy na mostoch za obcou Slanec v
okrese Košice-okolie a za obcou Zemplínska Široká (okres Michalovce), začať by sa mali do konca tohto roka,“
uviedol Trnka.

Problematické nosníky typu Vloššák
Modernizácie sa dočká aj  päť mostov s nosníkmi typu Vloššák, a to most vedúci  cez potok Čečanka za

Mokrancami (okres Košice-okolie), cez miestny potok v Sečovciach (okres Trebišov),  cez nápustný kanál do
Zemplínskej  šíravy,  ako  aj  cez  poľný  kanál  v  Topoľanoch  (okres  Michalovce)  a  pred  obcou  Záhor  (okres
Sobrance).  V  súčasnosti  prebieha  výber  zhotoviteľa  projektovej  dokumentácie.  V  rámci  kraja  prebieha  aj
rekonštrukcia priepustu v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica v smere na Veľký Folkmar, ukončenie prác
je naplánované do 30. júla. Nový oporný múr postaví župa na ceste za obcou Podhoroď v smere na Ruský
Hrabovec v okrese Sobrance. V najbližších dňoch sa začnú práce na obnove oporného múra v Markušovciach
(okres Spišská Nová Ves) a na stabilizácii svahu po zosuve v Sadoch nad Torysou (okres Košice-okolie). Kraj v
rámci  projektu  z  Integrovaného  regionálneho  operačného  programu  zrekonštruuje  aj  most  v  Stretave  v
Michalovskom okrese. (sita)

[Späť na obsah]

6. Pribudlo 23 nových prípadov nákazy koronavírom
[26.06.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr]

BRATISLAVA V stredu na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo krajina doteraz
eviduje 1 630 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. „Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu
Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné,
jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a
Košice,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Hospitalizovaných je 20 osôb. tasr

[Späť na obsah]

7. Ohniská korony v Čadci a na Spiši!
[26.06.2020; Nový Čas; Regióny; s. 6; pol;iglu]

Na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy
Autor: pol, iglu I Foto: autor, anc
SLOVENSKO -  V krajine  počas  stredy  odhalili  najviac  prípadov  nákazy  koronavírusom  za  posledné  dva

mesiace. Celkovo otestovali  1 630 ľudí a našli  23 pozitívnych  vzoriek.  Najviac z nich bolo v Čadci  a vedenie
mesta uzatvorilo všetky základné školy,  plaváreň či kino. V Žehre, ktorá bola týždne v karanténe, pribudli  dva
prípady ochorenia u detí, ktoré sa vrátili z Anglicka.

Po utorkových  18  prípadoch  našli  hygienici  ďalších  23  pozitívnych  vzoriek  v stredu.  „Jedenásť  pozitívne
testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves,
dvaja z okresu Humenné a po jednom pozitívne testovanom bolo v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany,
Bánovce nad Bebravou a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že išlo o 12
mužov  a 11  žien.  V oblasti  11  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce  podľa  Krajčího  ide  o aktívnu  prácu
regionálnych  hygienikov,  dohľadávanie  kontaktov  aj  predtým  pozitívne  testovaných  ľudí  v  tomto  regióne.
Hospitalizovaných  je  20  osôb,  v štyroch  prípadoch  ide  o  pacientov  s potvrdeným  ochorením  COVID-19.
Problematicky vyzerá  najmä Čadca. Mesto už pristúpilo  k  preventívnym opatreniam na základe odporúčania
krízového štábu. Oddnes zatvárajú základné školy, niektoré škôlky, plaváreň, Dom kultúry aj športové haly. „Ide
o preventívne opatrenia,  preto žiadame občanov,  aby boli  zodpovední  a disciplinovaní  a nepodliehali  panike,“
hovorí  vedenie mesta.  Hygienici  plánujú  v podobných prípadoch postupovať  zatiaľ  len  na základe lokálnych
odporúčaní.

Rodina odmietla testovanie
Problémom môže byť aj Žehra pod Spišským hradom. Radosť jej obyvateľov z negatívneho testovania spred

mesiaca  vystriedal  strach  z novej  vlny  epidémie  koronavírusu.  Po  hospitalizovanom  a pozitívne  testovanom
obyvateľovi Žehry pribudli ďalšie dva prípady. Tentoraz ide o deti rodiny, ktorá pricestovala z Anglicka a nebýva
v osade.  Ide  o dve  deti,  jedenásťročného  chlapca  a  trinásťročné dievča  z Hodkoviec  z centrálnej  časti  obce
Žehra. „Je to rodina, ktorá sa vrátila aktuálne z Anglicka. Rodičia sú zdraví,  ale deti  boli  pozitívne testované.
Vážnejší prípad je však u iného nášho občana, ktorý je pozitívny na koronavírus a momentálne je hospitalizovaný



v košickej  nemocnici  s obojstranným  zápalom  pľúc,“  konštatoval  prednosta  Obecného  úradu  v Žehre  Miloš
Pacovský. Práve kvôli nemu v stredu podvečer prišli do osady testovať vytypované kontakty s touto osobou. Bolo
ich zistených 52, no nie všetci však boli ochotní podrobiť sa testovaniu. „Začali sme najbližšou rodinou, potom
rodinami bývajúcimi v dome. V tomto dome je ubytovaných viacero rodín. A potom najbližšie domy. Jedna rodina
sa, žiaľ, odmietla dať otestovať. Máme už skúsenosti, že práca tam je veľmi ťažká a ich komunitný život je veľmi
pestrý. Aj z toho dôvodu hľadať a identifikovať kontakty je zložité a ťažké,“ uviedla regionálna hygienička Renáta
Hudáková.

Foto:
V Žehre našli nové pozitívne vzorky u dvoch detí.

[Späť na obsah]

8. Pribudlo 23 nakazených!
[26.06.2020; Nový Čas; Bratislava; s. 7; pol;iglu]

Autor: pol, iglu
SLOVENSKO -  V krajine  počas  stredy  odhalili  najviac  prípadov  nákazy  koronavírusom  za  posledné  dva

mesiace. Otestovali 1 630 ľudí a našli 23 pozitívnych vzoriek. „Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu
Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné
a po jednom pozitívne testovanom bolo v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou
a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Vedenie mesta Čadca uzatvorilo základné školy, plaváreň
či kino. V Žehre, ktorá bola týždne v karanténe, pribudli dva prípady. Tentoraz ide o deti rodiny, ktorá pricestovala
z Anglicka a nebýva v osade.  Pre podozrenie  z nákazy sú v karanténe aj  2  stanice psychiatrickej  nemocnice
Phillipa Pinela v Pezinku.

[Späť na obsah]

9. Východ hlási sedem nových
[26.06.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; TASR;DANIELA MARCINOVÁ]

Dohromady ich pribudlo 23. Slovensko už nemá ani jeden okres bez nákazy.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V stredu na Slovensku pribudlo ďalších 23 nakazených.  Vzišli  spomedzi  936

vzoriek vyšetrených za uplynulý deň. Celkový počet nakazených je aktuálne na čísle 1 630. Informovala o tom
hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ako spresnil  minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO),
medzi novonakazenými bolo dvanásť mužov a jedenásť žien. „Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu
Čadca, traja z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu  Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné,
jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a
Košice,” spresnil. Na Slovensku sa z choroby Covid-19 vyliečilo už 1 452 ľudí, z toho podľa slov ministra bolo 195
v nemocniciach, ostatní sa liečili v domácej izolácii. Aktuálne sú v nemocniciach hospitalizovaní štyria pacienti s
potvrdeným novým koronavírusom, z ktorých je jeden na jednotke intenzívnej  starostlivosti.  Pľúcnu ventiláciu
nepotrebuje ani jeden z nich. Podľa portálu korona. gov.sk stúpol sedemdňový kĺzavý medián na hodnotu desať.
Úmrtia zostávajú na čísle 28. TASR, DANIELA MARCINOVÁ

[Späť na obsah]

10. Na Slovensku pribudlo najviac prípadov za 2 mesiace: Problémy s 
testovaním v Žehre, rázny krok vedenia Čadce

[26.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 05:50; pol;iglu;Nový Čas]

https://www.cas.sk/clanok/996252/na-slovensku-pribudlo-najviac-pripadov-za-2-
mesiace-problemy-s-testovanim-v-zehre-razny-krok-vedenia-cadce/

0
Otvoriť galériu
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V krajine počas stredy odhalili najviac prípadov nákazy koronavírusom za posledné dva mesiace.
Celkovo otestovali 1 630 ľudí a našli 23 pozitívnych vzoriek. Najviac z nich bolo v Čadci a vedenie mesta

uzatvorilo všetky základné školy, plaváreň či kino. V Žehre, ktorá bola týždne v karanténe, pribudli dva prípady
ochorenia u detí, ktoré sa vrátili z Anglicka.

Po utorkových  18  prípadoch našli  hygienici  ďalších  23  pozitívnych  vzoriek  v  stredu.  „Jedenásť  pozitívne
testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves,
dvaja z okresu Humenné a po jednom pozitívne testovanom bolo v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany,
Bánovce nad Bebravou a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že išlo o 12
mužov a 11 žien.

V  oblasti  11  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce  podľa  Krajčího  ide  o  aktívnu  prácu  regionálnych
hygienikov, dohľadávanie kontaktov aj predtým pozitívne testovaných ľudí v tomto regióne. Hospitalizovaných je
20 osôb, v štyroch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19.

Problematicky vyzerá najmä Čadca. Mesto už pristúpilo k preventívnym opatreniam na základe odporúčania
krízového štábu. Oddnes zatvárajú základné školy, niektoré škôlky, plaváreň, Dom kultúry aj športové haly. „Ide o
preventívne  opatrenia,  preto  žiadame občanov,  aby boli  zodpovední  a  disciplinovaní  a  nepodliehali  panike,“
hovorí  vedenie mesta.  Hygienici  plánujú v  podobných prípadoch postupovať  zatiaľ  len na základe lokálnych
odporúčaní.

Rodina odmietla testovanie
Problémom môže byť aj Žehra pod Spišským hradom. Radosť jej obyvateľov z negatívneho testovania spred

mesiaca  vystriedal  strach  z  novej  vlny epidémie  koronavírusu.  Po hospitalizovanom a  pozitívne  testovanom
obyvateľovi Žehry pribudli ďalšie dva prípady. Tentoraz ide o deti rodiny, ktorá pricestovala z Anglicka a nebýva v
osade. Ide o dve deti, jedenásťročného chlapca a trinásťročné dievča z Hodkoviec z centrálnej časti obce Žehra.

„Je to rodina, ktorá sa vrátila aktuálne z Anglicka. Rodičia sú zdraví, ale deti boli pozitívne testované. Vážnejší
prípad je  však u iného nášho občana,  ktorý  je  pozitívny  na koronavírus a  momentálne je  hospitalizovaný  v
košickej  nemocnici  s  obojstranným  zápalom  pľúc,“  konštatoval  prednosta  Obecného  úradu  v  Žehre  Miloš
Pacovský. Práve kvôli nemu v stredu podvečer prišli do osady testovať vytypované kontakty s touto osobou.

Bolo ich zistených 52, no nie všetci však boli ochotní podrobiť sa testovaniu. „Začali sme najbližšou rodinou,
potom rodinami bývajúcimi v dome. V tomto dome je ubytovaných viacero rodín. A potom najbližšie domy. Jedna
rodina sa, žiaľ, odmietla dať otestovať. Máme už skúsenosti, že práca tam je veľmi ťažká a ich komunitný život je
veľmi pestrý. Aj z toho dôvodu hľadať a identifikovať kontakty je zložité a ťažké,“ uviedla regionálna hygienička
Renáta Hudáková. Otvoriť galériu
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Foto:
V Žehre našli nové pozitívne vzorky u dvoch detí. Zdroj: iglu
Počet aktívnych prípadov nákazy Zdroj: anc
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11. Koronavírus: Rezort dopravy spúšťa nové sezónne vlaky na podporu 
turizmu

[25.06.2020; aktuality.sk; Slovensko; 20:15; TASR]

https://www.aktuality.sk/clanok/802071/koronavirus-rezort-dopravy-spusta-nove-
sezonne-vlaky-na-podporu-turizmu/

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa nové vlakové spojenia v regiónoch Slovenska, ktoré budú
fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny.

Cieľom  je  podporiť  lokálny  turistický  ruch.  Na  tlačovom brífingu  v  Spišskom  Podhradí  o  tom vo  štvrtok
informoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

„Veľmi ma teší, že v spolupráci so sekciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK)
sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných letných turistických vlakov. Vytypovali sme po Slovensku podľa nás
sedem najzaujímavejších lokalít od západu až po východ," priblížil minister. Podľa neho je v koncepte zahrnutá
trať Bratislava - Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, celé Pohronie a Spišské Podhradie -
Spišská Nová Ves.

Vlaky budú premávať  počas všetkých letných víkendov.  „Z pohľadu cestovného ruchu vítame železničnú
dopravu. Tá je základom infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu. Tam, kde nie je diaľnica, kde nie sú vlaky,
nechodia autobusy, nie je možné poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu. Celá táto škála vlakov vznikla v
spolupráci  s  krajskými  a  oblastnými  organizáciami  cestovného  ruchu,"  uviedol  generálny  riaditeľ  sekcie
cestovného ruchu MDV SR Radúz Dula.

Generálny  riaditeľ  ZSSK Filip  Hlubocký  ubezpečil,  že  pri  cestovaní  vlakom  robia  mimoriadne  opatrenia.
Dennodenne vlak čistia polymérovými, chlórovými prípravkami alebo ozónom a hygiena vo vlaku je zabezpečená.
Podľa neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike - deväť- až dvanásťkrát za hodinu.

https://www.aktuality.sk/clanok/802071/koronavirus-rezort-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-na-podporu-turizmu/
https://www.aktuality.sk/clanok/802071/koronavirus-rezort-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-na-podporu-turizmu/


„My sme začali aj takú kampaň - cestujme zodpovedne, ale cestovanie vlakom je bezpečné. Pozývam ľudí do
vlaku, aby prišli a nebáli sa, pretože verím tomu, že je o ich zdravie a bezpečnosť postarané," dodal Hlubocký.
Dula  doplnil,  že  všeobecne v  dopravných  prostriedkoch a  v  hotelových  a  gastronomických  prevádzkach na
Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad prenosu nového koronavírusu.

[Späť na obsah]

12. Ministerstvo dopravy spúšťa nové sezónne vlaky na podporu cestovného 
ruchu

[25.06.2020; etrend.sk; Správy; 19:59; TASR]

https://www.trend.sk/spravy/ministerstvo-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-
podporu-cestovneho-ruchu

Na tlačovom brífingu  v  Spišskom Podhradí  o  tom vo  štvrtok  informoval  minister  dopravy  Andrej  Doležal
(nominant Sme rodina)

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa nové vlakové spojenia v regiónoch Slovenska, ktoré budú
fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny. Cieľom je podporiť lokálny turistický ruch. 

„Veľmi ma teší, že v spolupráci so sekciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK)
sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných letných turistických vlakov. Vytipovali sme po Slovensku podľa nás
sedem najzaujímavejších lokalít od západu až po východ,“ priblížil minister. Podľa neho je v koncepte zahrnutá
trať Bratislava - Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, celé Pohronie a Spišské Podhradie -
Spišská Nová Ves.

Vlaky budú premávať  počas všetkých letných víkendov.  „Z pohľadu cestovného ruchu vítame železničnú
dopravu. Tá je základom infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu. Tam, kde nie je diaľnica, kde nie sú vlaky,
nechodia autobusy, nie je možné poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu. Celá táto škála vlakov vznikla v
spolupráci  s  krajskými  a  oblastnými  organizáciami  cestovného  ruchu,“  uviedol  generálny  riaditeľ  sekcie
cestovného ruchu MDV SR Radúz Dula.

Generálny  riaditeľ  ZSSK Filip  Hlubocký  ubezpečil,  že  pri  cestovaní  vlakom  robia  mimoriadne  opatrenia.
Dennodenne vlak čistia polymérovými, chlórovými prípravkami alebo ozónom a hygiena vo vlaku je zabezpečená.
Podľa neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike - deväť- až dvanásťkrát za hodinu.

„My sme začali aj takú kampaň - cestujme zodpovedne, ale cestovanie vlakom je bezpečné. Pozývam ľudí do
vlaku, aby prišli a nebáli sa, pretože verím tomu, že je o ich zdravie a bezpečnosť postarané,“ dodal Hlubocký.
Dula  doplnil,  že  všeobecne v  dopravných  prostriedkoch a  v  hotelových  a  gastronomických  prevádzkach na
Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad prenosu nového koronavírusu.

[Späť na obsah]

13. Ďalšie testovanie v Žehre
[25.06.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ľuboš Sarnovský;Andrea Pálfy Belányiová]

Ľuboš  Sarnovský,  moderátor:  „Za  včerajší  deň  pribudlo  v  okrese  Spišská Nová Ves dva  nové  prípady
nákazy. Ide o deti z obce Žehra, ktoré sa s rodičmi vrátili z Anglicka. V osade preto opäť zasahoval špeciálny
biologický tím. Testovali príbuzných všetkých troch aktuálne nakazených. Dnes popoludní prišli ich výsledky.“

Matúš Gavlák: „Už je to zrejmé, že prípady v Žehre pribúdajú. V stredu tu zistili ďalšie dva pozitívne prípady.
Ide o malo deti. Tie bývajú aj s rodičmi priamo v obci. Postavili si dom na jej okraji. Odhalilo ich testovanie po
návrate z Anglicka.“

Miloš Pacovský, prednosta ObÚ Žehra: „Čiže majú tú cestovateľskú anamnézu a je zaujímavé, že vlastne
rodičia sú negatívni a deti sú pozitívne.“

Matúš Gavlák: „Táto rodina aj príbuzní Jozefa, ktorý býva v osade pri Žehre, boli včera podvečer otestovaní.
Hasičský BioHazard tím im urobil výterové testy. Jozefovým príbuzným sa tak podarilo splniť túžbu. Po tom, čo z
ich domu včera ráno urobili karanténu, chceli byť čo najskôr otestovaní.“

Miloš Pacovský: Domáhali sa toho testovania a chceli byť testovaní čím skôr. Tak aj kvôli tomu sme to aj
promptne vďaka aj pani riaditeľke z hygieny aj zabezpečili.“

Matúš Gavlák: „V pohotovosti boli policajti aj MOPS-kári. Obyvatelia sa síce dožadovali testov, no keď sa išlo
na vec, už s nimi mali problém. Hasiči ani neminuli všetky pripravené odberové sety.“

Miloš Pacovský: „Pokiaľ ja viem, tak čo nebolo otestovanýc, tak nebolo otestovaných 6 ľudí z nejakých 50. Ani
neviem, kvôli čomu. Jednoducho kto nechce, tak ten dôvod si nájde.“

https://www.trend.sk/spravy/ministerstvo-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-podporu-cestovneho-ruchu
https://www.trend.sk/spravy/ministerstvo-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-podporu-cestovneho-ruchu


Matúš Gavlák: „Už sú známe aj výsledky. Testy odhalili jedného pozitívneho muža. Ide o obyvateľa domu v
osade.  Po  dohode  vedenia  obce,  MOPS-károv  a  obyvateľov  domu,  pozitívne  odizolujú  v  jednej  z  izieb  v
domácnosti.“

[Späť na obsah]

14. 23 nových prípadov nákazy
[25.06.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Nicol Richterová / Stanislava Kováčik;Pavol Michalka]

Stanislava Kováčik, moderátorka: “Včera otestovali 936 ľudí, 23 testov bolo pozitívnych na ochorenie COVID-
19. Z nich je 11 ľudí z okresu Čadca.”

Pavol  Michalka,  moderátor:  “Počet  osôb infikovaných koronavírusom tak  na  Slovensku stúpol  na  1  630.
Laboratóriá zaznamenali už takmer 205 000 vzoriek.”

Nicol Richterová, redaktorka: "Chorobe v stredu nepodľahol nikto, vyliečili sa 4 pacienti. Ochorenie tak dokopy
prekonalo už 1 452 ľudí. Z 23 pozitívne testovaných bolo 12 mužov a 11 žien. Najviac ich je z okresu Čadca, 3 z
Bratislavského  okresu,  2  sú  z  okresu  Spišská Nová Ves a  Humenné.  V  okresoch  Medzilaborce,  Svidník,
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice bolo po 1 pozitívne testovanej osobe. V nemocniciach je aktuálne s
novým koronavírusom alebo podozrením naň hospitalizovaných 20 pacientov.  Jeden z nich sa nachádza na
jednotke intenzívnej starostlivosti a nikto nepotrebuje umelú pľúcnu ventiláciu."

[Späť na obsah]

15. V Žehre sa opäť šíri koronavírus
[25.06.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay]

Viliam Stankay, moderátor: „V obci Žehra na Spiši sú už štyri pozitívne prípady koronavírusu. Nákaza sa z
osady Dreveník presunula aj do centrálnej časti obce. Okrem dvoch mužov z osady majú ochorenie COVID-19 aj
dve malé deti z dediny, ktoré sa so svojimi rodičmi vrátili z Anglicka.“

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Keďže v Žehre pribúdajú nové prípady nákazy, okresná hygienička
zo Spišskej Novej Vsi rozhodla o testovaní najbližších kontaktov nakazeného muža z osady. Včera mali hasiči
odobrať stery päťdesiatim ľuďom. Šiesti však testovanie odmietli.“

Miloš Pacovský, prednosta Obecného úradu v Žehre:  „Bol tam jeden dom vlastne v tej zadnej časti  toho
rodinného domu, ktorí povedali, že oni s nimi neprichádzali do kontaktu a odmietli sa testovať. No a tento problém
budeme riešiť. Boli to rôzne výmysly a všetko možné.“

Obyvateľ izolovaného domu: „Syn neni doma, je v Čechách a synovec je na, takisto neni doma.“
Marie Balážová Melníková: „Väčšina ľudí z domu, v ktorom sa vyskytol pozitívny prípad, však chcela testy

absolvovať čo najskôr.“
Obyvateľ izolovaného domu: „Chcem ešte vedieť čím skôr, že či sme v poriadku. Je to dobré, že som bol

testovaný a som veľmi rád, lebo chcem vedieť, že či mám vírus alebo nie. Boli sme dva mesiace a to už stačí a
nechceme viac, aby sme trpeli tak, že aby sme nechodili nikde.“

Obyvateľka izolovaného domu: „Nie, aby sme boli zatvorení. Však ešte horšie budeme chorí.“
Marie  Balážová  Melníková:  „Päťdesiatdeväťročný  pozitívne  testovaný  muž  sa  lieči  zo  zápalu  pľúc  na

infekčnom  oddelení  v  Košiciach.  Keďže  bol  v  kontakte  so  zdravotníkmi  zo  spišskonovoveskej  nemocnice,
niekoľko lekárov a zdravotníkov muselo ostať v domácej izolácii. Ochorenie COVID-19 už nie je len v žehrianskej
osade. Ohnisko nákazy sa už objavilo aj v centrálnej časti obce Žehra. V tomto dome sú dve pozitívne testované
deti, ktoré sa iba pred pár dňami vrátili z Anglicka.“

Miloš Pacovský: „Čiže majú tú cestovateľskú anamnézu a je zaujímavé, že vlastne rodičia sú negatívni a deti
sú pozitívne a celá rodina aj všetci, ktorí bývajú v tom rodinnom dome, ostávajú v tej štrnásťdennej karanténe.“

Marie Balážová Melníková: „Hasiči pokračovali v testovaní aj v jednej z osád v Krompachoch, konkrétne v
lokalite Stará Maša. Reagovali tak na informáciu, že do tejto časti Krompách prišiel aj muž zo Žehry, ktorý žil pod
jednou strechou s pozitívne testovaným.“

[Späť na obsah]

16. V Žehre sa opäť šíri koronavírus
[25.06.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur]



Anton Gbur, moderátor: „V obci Žehra na Spiši sú už štyri pozitívne prípady koronavírusu. Nákaza sa z osady
Dreveník presunula aj do centrálnej časti obce. Okrem dvoch mužov z osady majú ochorenie COVID-19 aj dve
malé deti z dediny, ktoré sa so svojimi rodičmi vrátili z Anglicka.“

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Keďže v Žehre pribúdajú nové prípady nákazy, okresná hygienička
zo Spišskej Novej Vsi rozhodla o testovaní najbližších kontaktov nakazeného muža z osady. Včera mali hasiči
odobrať stery päťdesiatim ľuďom. Šiesti však testovanie odmietli.“

Miloš Pacovský, prednosta Obecného úradu v Žehre: „Bol tam jeden dom, vlastne v tej zadnej časti  toho
rodinného domu, ktorí povedali, že oni s nimi neprichádzali do kontaktu a odmietli sa testovať. No a tento problém
budeme riešiť. Boli to rôzne výmysly a všetko možné.“

Obyvateľ izolovaného domu: „Syn neni doma, je v Čechách a synovec je na, takisto neni doma.“
Marie Balážová Melníková: „Väčšina ľudí z domu, v ktorom sa vyskytol pozitívny prípad, však chcela testy

absolvovať čo najskôr.“
Obyvateľ izolovaného domu: „Chcem ešte vedieť čím skôr, že či sme v poriadku. Je to dobré, že som bol

testovaný a som veľmi rád, lebo chcem vedieť, že či mám vírus alebo nie. Boli sme dva mesiace a to už stačí a
nechceme viac, aby sme trpeli tak, že aby sme nechodili nikde.“

Obyvateľka izolovaného domu: „Nie aby sme boli zatvorení. Však ešte horšie budeme chorí.“
Marie  Balážová  Melníková:  „Päťdesiatdeväťročný  pozitívne  testovaný  muž  sa  lieči  zo  zápalu  pľúc  na

infekčnom  oddelení  v  Košiciach.  Keďže  bol  v  kontakte  so  zdravotníkmi  zo  spišskonovoveskej  nemocnice,
niekoľko lekárov a zdravotníkov muselo ostať v domácej izolácii. Ochorenie COVID-19 už nie je len v žehrianskej
osade. Ohnisko nákazy sa už objavilo aj v centrálnej časti obce Žehra. V tomto dome sú dve pozitívne testované
deti, ktoré sa iba pred pár dňami vrátili z Anglicka.“

Miloš Pacovský: „Čiže majú tú cestovateľskú anamnézu a je zaujímavé, že vlastne rodičia sú negatívni a deti
sú pozitívne a celá rodina aj všetci, ktorí bývajú v tom rodinnom dome, ostávajú v tej štrnásťdennej karanténe.“

Marie Balážová Melníková: „Hasiči pokračovali v testovaní aj v jednej z osád v Krompachoch, konkrétne v
lokalite Stará Maša. Reagovali tak na informáciu, že do tejto časti Krompách prišiel aj muž zo Žehry, ktorý žil pod
jednou strechou s pozitívne testovaným.“

[Späť na obsah]

17. Skvelá správa, v lete budú premávať sezónne vlaky: Pozrite, do ktorých 
turistických oblastí sa môžete zviesť

[25.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 17:30; SITA]

https://www.cas.sk/clanok/996226/skvela-sprava-v-lete-budu-premavat-sezonne-vlaky-
pozrite-do-ktorych-turistickych-oblasti-sa-mozete-zviest/

0
Otvoriť galériu
Na Slovensku budú fungovať nové sezónne vlakové spojenia, a to od 4. júla počas celej letnej sezóny.
Sezónne vlaky sú jedným z projektov ministerstva v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala pomôžu zviditeľniť nové turistické destinácie. Vlaky prioritne smerujú do
nových turistických oblastí aj s ohľadom na podporu cykloturistiky.

Otvoriť galériu
Rezort  dopravy  v  spolupráci  s  organizáciami  cestovného  ruchu  vyberali  miesta  ich  prevádzky  tak,  aby

dokázali verejnosť osloviť. V nasadených vlakoch bude platiť klasické cestovné vrátane všetkých zliav bezplatnej
prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich podľa stanoveného cestového poriadku. Sezónne vlaky budú mať trasy
Bratislava - Plavecké Podhradie, Košice - Rožňava - Plešivec - Muráň, Prešov - Sabinov - Stará Ľubovňa, Banská
Bystrica  -  Mlynky,  Prešov -  Margecany -  Banská Bystrica,  Zvolen -  Banská Štiavnica,  Spišská Nová Ves -
Spišské Podhradie.

0
Foto:
Minister dopravy Andrej Doležal Zdroj: Ministerstvo dopravy SR
Trasy sezónnych vlakov Zdroj: Ministerstvo dopravy SR

[Späť na obsah]

18. Bobor sa vrátil na Spiš po 180 rokoch
[25.06.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur]

https://www.cas.sk/clanok/996226/skvela-sprava-v-lete-budu-premavat-sezonne-vlaky-pozrite-do-ktorych-turistickych-oblasti-sa-mozete-zviest/
https://www.cas.sk/clanok/996226/skvela-sprava-v-lete-budu-premavat-sezonne-vlaky-pozrite-do-ktorych-turistickych-oblasti-sa-mozete-zviest/


Anton  Gbur,  moderátor:  „V  Spišskej Novej Vsi sa  objavil  bobor.  V  meste  sa  opäť  udomácnil  po  sto
osemdesiatich rokoch.  Menej  nadšení  sú z  neho rybári  a  vodohospodári.  Na vodných tokoch bobor  vytvára
hrádze, ktoré sú v čase neustálych dažďov, ako sú teraz, veľkým rizikom vyliatia potokov a následných záplav.“

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Výskyt zákonom chráneného bobra vodného v Spišskej Novej Vsi
prekvapil aj skúseného ochranára.“

Milan  Barlog,  ochranár,  Správa  NP Slovenský  raj:  „Ma to  dosť  prekvapilo,  keď som tu  našiel  na  brehu
Hornádu, tesne pod mestom tento typický bobrom ohlodaný, vyvalený strom. Takže je to taký dôkaz,  že po
mnohých rokoch sa vlastne bobor vrátil aj do Spišskej Novej Vsi. Stopäťdesiat-stoosemdesiat rokov posledných
tu určite nebol.“

Katarína Balážová, krajinná ekologička, Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi: „Údaje hovoria, že posledný
exemplár pôvodnej populácie bol zaznamenaný v roku 1856 na území západného Slovenska. Do roku 1977 bol
bobor považovaný za vyhynutý na území Československa.“

Milan Barlog: „Ľudia ho v minulosti hubili kvôli kožušine, výlučku análnej žľazy. Bolo povolené konzumovať ho
v dobe pôstu, lebo bol akože ryba.“

Marie Balážová Melníková: „Ekológovia a ochranári preto návrat bobra do Spišskej Novej Vsi považujú za
raritu. Už menšiu radosť majú z bobra slovenskí vodohospodári.“

Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku: „Môže výskyt bobra vplyvom jeho činnosti
spôsobiť prekážku v toku, čo by mohlo v prípade povodní spôsobiť vybreženie potoka. V prípade, že sa bobor
nasťahuje do technických častí hrádze, môže tak spôsobiť jej upchatie a deštrukciu.“

Štefan Zuščák, rybár:  „Bobor stavia na našich pstruhových potokoch bežne hrádze a vďaka tomu vlastne
spomalí tok. Dovtedy bystrá voda prestane prúdiť, prehrieva sa, ukladá sa bahno na tých spomalených úsekoch.
V jeseni, keď pstruhy migrujú na výter, tak vďaka týmto hatiam je to úplne znemožnené.“

Marie Balážová Melníková: „Bobor sa živí rastlinami a mäkkými drevinami. Najčastejšie obhrýza vŕbu, topoľ a
jelšu. Je to veľký cestovateľ. Vie prejsť aj cez hory a skalné hrebene.“

Katarína Balážová: „Bobry na severnom a východnom Slovensku pravdepodobne pochádzajú z populácií z
Poľska, vďaka rieke Poprad, po ktorej sa vlastne k nám dostali.“

Marie Balážová Melníková: „Slovenskí vodohospodári v spolupráci so Štátnou ochranou prírody výskyt bobra
monitorujú.“

[Späť na obsah]

19. Sezónne vlaky podporia cestovný ruch na Slovensku, zverejnili prvé trasy
[25.06.2020; webnoviny.sk; Železničná doprava; 16:55; redakcia]

https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/sezonne-vlaky-podporia-cestovny-ruch-na-
slovensku-podla-dolezala-zviditelnia-viacere-turisticke-oblasti/

Na Slovensku budú fungovať  nové sezónne vlakové spojenia,  a  to od 4.  júla  počas celej  letnej  sezóny.
Sezónne vlaky sú jedným z projektov ministerstva v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.

Podľa ministra dopravy Andreja Doležala pomôžu zviditeľniť nové turistické destinácie. Vlaky prioritne smerujú
do nových turistických oblastí aj s ohľadom na podporu cykloturistiky.

Rezort  dopravy  v  spolupráci  s  organizáciami  cestovného  ruchu  vyberali  miesta  ich  prevádzky  tak,  aby
dokázali verejnosť osloviť. V nasadených vlakoch bude platiť klasické cestovné vrátane všetkých zliav bezplatnej
prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich podľa stanoveného cestového poriadku.

Sezónne vlaky budú mať trasy Bratislava – Plavecké Podhradie,  Košice – Rožňava – Plešivec – Muráň,
Prešov – Sabinov – Stará Ľubovňa, Banská Bystrica – Mlynky, Prešov – Margecany – Banská Bystrica, Zvolen –
Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie.

[Späť na obsah]

20. Koronavírus na Slovensku
[25.06.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Jana Majeská]

Jana  Majeská,  moderátorka:  „Na  Slovensku  pribudlo  dvadsaťtri  prípadov  nákazy  novým  koronavírusom,
celkovo  ich  doteraz  evidujeme  tisíc  šesťstotridsať.  Tisíc  štyristopäťdesiatdva  z  nich  sa  už  vyliečilo,
hospitalizovaných je dvadsať osôb. Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského

https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/sezonne-vlaky-podporia-cestovny-ruch-na-slovensku-podla-dolezala-zviditelnia-viacere-turisticke-oblasti/
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/sezonne-vlaky-podporia-cestovny-ruch-na-slovensku-podla-dolezala-zviditelnia-viacere-turisticke-oblasti/


okresu, dvaja z okresu  Spišská Nová Ves,  dvaja z okresu Humenné a po jednom z okresov Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice.“

[Späť na obsah]

21. V Žehre sa opäť šíri koronavírus
[25.06.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Majeská]

Jana Majeská, moderátorka: „V obci Žehra na Spiši sú už štyri pozitívne prípady koronavírusu. Nákaza sa z
osady  Dreveník  presunula  aj  do  centrálnej  časti  obce.  Okrem  päťdesiatdeväťročného  muža  z  osady  majú
ochorenie COVID-19 aj dve malé deti z dediny, ktoré sa so svojimi rodičmi vrátili z Anglicka.“

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Keďže v Žehre pribúdajú nové prípady nákazy, okresná hygienička
zo Spišskej Novej Vsi rozhodla o testovaní najbližších kontaktov nakazeného muža z osady. Včera mali hasiči
odobrať stery päťdesiatim ľuďom, šiesti však testovanie odmietli.“

Miloš Pacovský, prednosta Obecného úradu v Žehre:  „Bol tam jeden dom vlastne v tej zadnej časti  toho
rodinného domu, ktorí povedali, že oni s nimi neprichádzali do kontaktu a odmietli sa testovať. No a tento problém
budeme riešiť. Boli to rôzne výmysly a všetko možné.“

Obyvateľ izolovaného domu: „Syn nie je doma, je v Čechách a synova žena takisto nie je doma.“
Marie Balážová Melníková: „Väčšina ľudí z domu, v ktorom sa vyskytol pozitívny prípad, však chcela testy

absolvovať čo najskôr.“
Obyvateľ izolovaného domu: „Chcem ešte vedieť čím skôr, že či sme v poriadku. Je to dobré, že som bol

testovaný a som veľmi rád, lebo chcem vedieť, či mám vírus alebo nie. Boli sme dva mesiace a to už stačí a
nechceme viac, aby sme nechodili nikde.“

Marie  Balážová  Melníková:  „Päťdesiatdeväťročný  pozitívne  testovaný  muž  sa  lieči  zo  zápalu  pľúc  na
infekčnom  oddelení  v  Košiciach.  Keďže  bol  v  kontakte  so  zdravotníkmi  zo  spišskonovoveskej  nemocnice,
niekoľko lekárov a zdravotníkov muselo ostať v domácej izolácii. Ochorenie COVID-19 už nie je len v žehrianskej
osade, ohnisko nákazy sa už objavilo aj v centrálnej časti obce Žehra. V tomto dome sú dve pozitívne testované
deti, ktoré sa iba pred pár dňami vrátili z Anglicka.“

Miloš Pacovský: „Čiže majú tú cestovateľskú anamnézu a je zaujímavé, že vlastne rodičia sú negatívni a deti
sú pozitívne. Celá rodina aj všetci, ktorí bývajú v tom rodinnom dome, ostávajú v tej štrnásťdennej karanténe.“

Marie Balážová Melníková: „Hasiči pokračovali v testovaní aj v jednej z osád v Krompachoch, konkrétne v
lokalite Stará Maša. Reagovali tak na informáciu, že do tejto časti Krompách prišiel aj muž zo Žehry, ktorý žil pod
jednou strechou s pozitívne testovaným.“

[Späť na obsah]

22. Koronavírus: Minister Krajčí spresnil, odkiaľ pochádza 23 nakazených
[25.06.2020; aktuality.sk; Slovensko; 15:21; TASR]

https://www.aktuality.sk/clanok/801845/zdravie-v-stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-
ochorenia-covid-19/

V stredu na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje
1630 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Ráno o tom informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.
11 pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca
3 nakazení sú z Bratislavského okresu,
2 ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves,
2 infikovaní pochádzajú z okresu Humenné
1 pozitívne testovaný človek bol v okrese Medzilaborce,
1 človeka identifikovali v okrese Svidník,
1 nakazeného hlásili z okresu Topoľčany,
1 infikovaní bol tiež z okresu Bánovce nad Bebravou,
1 človek s nákazou pochádza z okresu Košice.
Stredajšie čísla nakazených spresnil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).
Spolu sa zatiaľ  vykonalo 204.847 testov,  počas stredy ich bolo 936.  Celkovo sa z  ochorenia COVID-19

vyliečilo 1452 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení.
Hospitalizovaných je 20 osôb, v štyroch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Na

jednotkách intenzívnej starostlivosti je jedna osoba a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

https://www.aktuality.sk/clanok/801845/zdravie-v-stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-ochorenia-covid-19/
https://www.aktuality.sk/clanok/801845/zdravie-v-stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-ochorenia-covid-19/


Na  Slovensku  v  stredu  nepribudlo  žiadne  úmrtie  pacienta  s  pozitívnym  testom  na  COVID-19.  Celkovo
Slovensko doteraz eviduje 28 úmrtí.

[Späť na obsah]

23. V stredu na Slovensku pribudlo ďalších 23 ľudí nakazených novým 
koronavírusom. Robilo sa 936 testov.

[25.06.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Juraj 
Mikula]

Juraj  Mikula,  moderátor:  "V  stredu  u nás  pribudlo  23  prípadov  nákazy  novým  koronavírusom,  pričom
testovaných ľudí  bolo 936.  Minister  zdravotníctva  Marek Krajčí  informoval,  že  11-ti  sú z okresu Čadca,  traja
z Bratislavského okresu, po dvoch z okresu  Spišská Nová Ves a Humenné. Po jednom prípade sú pozitívne
testovaní z okresov Michalovce, Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice. Pozitívne
prípady  sa  opäť  objavili  aj  v obci  Žehra  na  Spiši.  Nákaza  sa  z osady  Dreveník  navyše  presunula  už  aj  do
centrálnej časti  obce. Okrem 59-ročného muža z osady majú ochorenie COVID-19 aj dve malé deti z dediny,
ktoré sa so svojimi rodičmi iba nedávno vrátili z Anglicka."

Marie Balážová Melníková, redaktorka: "Keďže v Žehre pozitívnych prípadov pribúda, okresná hygienička zo
Spišskej Novej Vsi vydala rozhodnutie o testovaní najbližších kontaktov nakazeného muža z osady. Ešte včera
večer mali hasiči z BioHazard tímu odobrať ster z nosa a hrdla 50-tim ľuďom. Podľa prednostu Obecného úradu
v Žehre Miloša Pacovského, napokon 6 ľudí testovanie odmietlo."

Miloš  Pacovský,  prednosta  OÚ  Žehra:  “Povedali,  že  oni  s nimi  neprichádzali  do  kontaktu  a odmietli  sa
testovať. Tento problém budeme riešiť.”

Marie Balážová Melníková: “Väčšina ľudí z domu, v ktorom sa vyskytol pozitívny prípad, chcela ísť na testy čo
najskôr. 59-ročný pozitívny muž sa lieči zo zápalu pľúc na infekčnom oddelení v Košiciach. Keďže bol v kontakte
so  zdravotníkmi  zo  spišskonovoveskej  nemocnice,  niekoľko  lekárov  a zdravotníkov  muselo  ostať  v domácej
izolácii. Ochorenie COVID-19 už nie je len v žehrianskej osade. Dva pozitívne prípady hlásia aj z dediny. Opäť
Miloš Pacovský.”

Miloš Pacovský:  “To  sú  deti,  ktoré  prišli  s rodičmi  z Anglicka,  čiže  majú tú  cestovateľskú  anamnézu  a je
zaujímavé, že vlastne rodičia sú negatívni a deti sú pozitívne.”

Marie  Balážová  Melníková:  “Hasiči  ešte  včera  večer  pokračovali  v testovaní  aj  v jednej  z osád
v Krompachoch. V lokalite Stará Maša urobili štyri odbery. Stalo sa tak po tom, čo jeden človek z opáskovaného
domu v Žehre odišiel za svojou družkou do Krompách.”

[Späť na obsah]

24. V stredu pribudlo 23 nových prípadov ochorenia, vykonali 936 testov
[25.06.2020; etrend.sk; Správy; 10:03; TASR]

https://www.trend.sk/spravy/stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-ochorenia-vykonali-
936-testov

V stredu (24. 6.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz
eviduje 1630 pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19

„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z
okresu  Spišská Nová Ves,  dvaja  z  okresu  Humenné,  jeden  pozitívne  testovaný  človek  bol  v  okresoch
Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek
Krajčí (OĽaNO).

Spolu sa zatiaľ vykonalo 204 847 testov, počas stredy ich bolo 936. Celkovo sa z ochorenia Covid-19 vyliečilo
1452 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení.

Hospitalizovaných je 20 osôb, v štyroch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19. Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je jedna osoba a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Na  Slovensku  v  stredu  nepribudlo  žiadne  úmrtie  pacienta  s  pozitívnym  testom  na  Covid-19.  Celkovo
Slovensko doteraz eviduje 28 úmrtí.

[Späť na obsah]
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25. Čo navštíviť v Prešovskom kraji? Inšpiruj sa našimi tipmi!
[25.06.2020; kamzakrasou.sk; CESTOVANIE; 10:00; Michaela Kožáková]

https://www.kamzakrasou.sk/co-navstivit-v-presovskom-kraji-inspiruj-sa-nasimi-
tipmi-/21817

Malebný  Prešovský  kraj  priam  prekvitá  významnými  pamiatkami,  talentovanými  spevákmi  a  nádhernými
prírodnými scenériami. Na Slovensku máme zatiaľ sedem lokalít,  ktoré boli zapísané na Zozname svetového
dedičstva UNESCO. No a z toho štyri s niekoľkými ďalšími objektami sa nachádzajú na území Prešovského kraja.
Práve  tieto  pamiatky  patria  k  najnavštevovanejším  turistickým  atrakciám  v  tomto  kraji.  Ktoré  to  sú?  Určite
odpoveď poznáte a takisto  ste  mnohé z nich už navštívili.  Je to  historické centrum mesta Bardejov,  Levoča,
Spišský hrad a pamiatky okolia nachádzajúce sa na územiach niekoľkých miest a obcí okresov Levoča a Spišská
Nová Ves v Prešovskom a Košickom kraji,  drevené chrámy v slovenskej časti  Karpatského oblúka a Bukové
pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

Prešovský kraj ukrýva i iné unikátne miesta. Napríklad také krásne národné parky ako TANAP,  Pieninský
národný park a Národný park Poloniny, v juhozápadnom cípe zasahuje do územia i časť Národného parku Nízke
Tatry. Dopĺňajú ich hlboké plesá, vysoké vodopády ako Skok, vodopády Studeného potoka, Lačnovský kaňon v
pohorí Branisko. Pre milovníkov turistiky kraj ponúka prechádzky a výstupy na vrchy ako Lomnický štít, sedlo
Prielom, Ostrva, predné Solisko, ikonický vrch Tatier Rysy a ďalšie.

A od Prešova
(function(window, document, undefined) {
var script_tag = document.createElement(’script’);
script_tag.src  =  ‘https://ad.mox.tv/mox/mwayss_invocation.min.js?

pzoneid=5033&height=405&width=720&tld=kamzakrasou.sk&ctype=div’;
var container = document.querySelectorAll(’[data-id=_mwayss-01eab4536aecf8d31eb4ca1e1bf5a06d]’)[0];
container.setAttribute(’id’, (container.getAttribute(’data-id’)+(new Date()).getTime()));
container.removeAttribute(’data-id’);
container.parentNode.insertBefore(script_tag, container);
})(window, document);
Prešovský kraj sa môže pochváliť i bohatstvom minerálnych a termálnych prameňov ako Sivá Brada, Hôrka,

Gánovce,  Nová  Ľubovňa a Šarišský  Štiavnik, minerálnych  stolových  vôd Lipovce –  Salvator,  Baldovce a
množstvom  kúpeľov,  z ktorých  najznámejšie  sú Bardejovské  kúpele,  Nový  Smokovec,  klimatické  kúpele
Štós, Vyšné Ružbachy.  

Pre tých, pre ktorých leto skôr predstavuje kúpanie, plávanie či rušný nočný život na brehu jazera je ideálnym
miestom  vodná  nádrž  Veľká  Domaša.  Horúci  deň  môžete  tiež  stráviť  na  termálnom  kúpalisku  Izabela,  v
Aquaparku Prešov Delňa alebo sa zrelaxovať v Aqua & Spa Gánovce.

Dokonca i  nadšenci  kultúry a folklóru si  prídu na svoje.  V Prešovskom kraji  sa každoročne konajú rôzne
podujatia a festivaly ako Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla v Levoči, Púť na Mariánsku horu v
Levoči, Slávnosti  kultúry  Rusínov-Ukrajincov, Zamagurské  folklórne  slávnosti, Dni  nemeckej  kultúry  Spišských
Nemcov 2020 v Chmeľnici. Čo by ste si ešte nemali nechať ujsť a kam by ste mali podniknúť výlet? Prinášame
vám niekoľko tipov.

Neprehliadni: Banskobystrický kraj: Kam sa vybrať na výlet a čo všetko objaviť?
[Späť na obsah]

26. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 23 nakazených a otestovali ani nie 
1000 ľudí

[25.06.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 09:47; redakcia]

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-23-
nakazenych-a-otestovali-ani-nie-1000-ludi/

aktualizované 25. júna 9:47
Za  posledný  deň  (streda)  na  Slovensku  pribudlo  23  prípadov  nového  koronavírusu.  „Dvanásť  mužov  a

jedenásť žien,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Celkový  počet  infikovaných  od  začiatku  pandémie  tak  stúpol  na  1630.  Vyšší  denný  prírastok  sme  mali

naposledy 23. apríla, kedy ich bolo 35.
Jedenásť prípadov z okresu Čadca
V stredu otestovali 936 ľudí a počet testov na Slovensku sa už dostal na číslo 204 847.
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„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu
Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný bol v okresoch Medzilaborce, Svidník,
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“ priblížil Krajčí.

K  prípadom  v  Čadci  šéf  rezortu  zdravotníctva  dodal,  že  ide  o  aktívnu  prácu  regionálnych  hygienikov,
dohľadávanie  kontaktov  aj  predtým  pozitívne  testovaných  ľudí  v  tomto  regióne.  „Touto  cestou  ďakujem
pracovníkom regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za ich zodpovedný prístup a nasadenie,“ doplnil.

Kĺzavý medián je na desiatke
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch zostal na 1452. „195 bolo z nich hospitalizovaných, ostatní

boli v domácej izolácii,“ povedal Krajčí.
Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo 68 pozitívnych testov (streda – 23, utorok – 18, pondelok –

1, nedeľa – 1, sobota – 1, piatok – 10, štvrtok – 14). Sedemdňový kĺzavý medián sa z jednotky dostal na desiatku.
Na vyššej hodnote bol naposledy 27. apríla, a to na jedenástke.

V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 20 pacientov. „Z nich štyria majú potvrdené
ochorenie Covid-19, jeden pacient je na JIS, nikto z nich nie je na pľúcnej ventilácii,“ doplnil Krajčí.

Slovensko už dlhodobo neeviduje žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a stále
ich tak máme 28.

[Späť na obsah]

27. Koronavírus na Slovensku: Ďalšie zarážajúce číslo! Počet nakazených ľudí 
stúpa

[25.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 09:36; sita]

https://www.cas.sk/clanok/995969/koronavirus-na-slovensku-dalsie-zarazajuce-cislo-
pocet-nakazenych-ludi-stupa/

0
Otvoriť galériu
V  stredu  otestovali  936  ľudí,  23  testov  bolo  pozitívnych.  Počet  ľudí  infikovaných  koronavírusom tak  na

Slovensku stúpol na 1 630.
Laboratóriá otestovali už takmer 205-tisíc vzoriek. Chorobe v stredu nepodľahla žiadna ďalšia osoba. Vyliečili

sa štyria pacienti, ochorenie prekonalo spolu už 1 452 ľudí.
Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.
„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu

Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. ”V stredu
bolo z 23 pozitívne testovaných ľudí bolo dvanásť mužov a jedenásť žien,“ povedal minister.

V  nemocniciach  je  aktuálne  s  novým  koronavírusom  alebo  podozrením  naň  hospitalizovaných  dvadsať
pacientov. „Z nich štyria majú potvrdené ochorenie COVID-19, jeden pacient je na JIS, nikto z nich nie je na
pľúcnej ventilácii,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva M. Krajčí. Z ochorenia sa doteraz vyliečilo na Slovensku 1452
ľudí. „195 bolo z nich hospitalizovaných, ostatní boli v domácej izolácii,“ povedal minister zdravotníctva.

Čo  sa  týka  11  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce,  ide  o  aktívnu  prácu  regionálnych  hygienikov,
dohľadávanie  kontaktov  aj  predtým  pozitívne  testovaných  ľudí  v  tomto  regióne.  „Touto  cestou  ďakujem
pracovníkom regionálnemu úradu  verejného  zdravotníctva  za  ich  zodpovedný  prístup  a  nasadenie,“  uzavrel
minister.

0
Foto:
(ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto

[Späť na obsah]

28. Slovensko hlási ďalších 23 nových prípadov koronavírusu
[25.06.2020; dobrenoviny.sk; 09:35; TASR]

https://www.dobrenoviny.sk/c/185909/slovensko-hlasi-dalsich-23-novych-pripadov-
koronavirusu
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V stredu (24. 6.) na Slovensku pribudlo 18 prípadov nákazy novým koronavírusom.
Ilustračné foto — Foto: TASR/UNLP Košice
Bratislava  25.  júna  (TASR)  -  V  stredu  (24.  6.)  na  Slovensku  pribudlo  23  prípadov  nákazy  novým

koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1630 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o
tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.

Spolu sa zatiaľ  vykonalo 204 847 testov,  počas stredy ich bolo 936.  Celkovo sa z ochorenia COVID-19
vyliečilo 1452 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení.

„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu
Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Čo  sa  týka  11  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce,  ide  o  aktívne  prácu  regionálnych  hygienikov,
dohľadávanie kontaktov aj  predtým pozitívne testovaných ľudí v tomto regióne. „Touto ďakujem pracovníkom
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za ich zodpovedný prístup a nasadenie,“ uzavrel minister.

Hospitalizovaných je 20 osôb, v štyroch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je jedna osoba a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián
je momentálne na hodnote jeden.

Na  Slovensku  v  stredu  nepribudlo  žiadne  úmrtie  pacienta  s  pozitívnym  testom  na  COVID-19.  Celkovo
Slovensko doteraz eviduje 28 úmrtí.

×
[Späť na obsah]

29. 09:35; V stredu bolo na Slovensku 23 pozitívne testovanýc…
[25.06.2020; dennikn.sk; Slovensko; 09:35; Minúta po minúte]

https://dennikn.sk/minuta/1944564/

V stredu bolo na Slovensku 23 pozitívne testovaných ľudí. Na koronavírus sa urobilo 936 testov.
„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja sú z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z

okresu  Spišská Nová Ves,  dvaja  z  okresu  Humenné,  jeden  pozitívne  testovaný  človek  bol  v  okresoch
Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí
(OĽaNO).

[Späť na obsah]

30. Máme vyše dve desiatky nových nakazených. Najviac je z Kysúc
[25.06.2020; ta3.com; Zahraničie; 09:32; TA3 TASR SITA ČTK]

https://www.ta3.com/clanok/1186414/mame-vyse-dve-desiatky-novych-nakazenych-
najviac-je-z-kysuc.html

Druhá vlna nám podľa ministra zdravotníctva zatiaľ nehrozí. Horšie sú na tom Spojené štáty, kde zaznamenali
najvyšší denný nárast prípadov od konca apríla. Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej? Udalosti okolo pandémie s
vami opäť sledujeme online.

9:56 “Všetko  sme to museli  robiť  za  chodu.  Teším sa  z toho  preto,  lebo  sme nastavovali  pravidlá  aj  do
budúcna, a ak by prišla potenciálne aj druhá vlna, tak máme pripravené všetky usmernenia a nástroje, ako sa
zachovať v danej situácii a problematike,” povedal minister školstva Branislav Gröhling o svojich prvých sto dňoch
vo funkcii. Ako poznamenal, rezort školstva momentálne zbiera informácie zo škôl, ako sa vyrovnali s vyučovaním
v období koronakrízy a aké problémy pociťovali.9:50 V Maďarsku za uplynulých 24 hodín zomrel na ochorenie
Covid-19 jeden pacient a bolo potvrdených deväť nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Počet
obetí koronavírusu v Maďarsku stúpol na 577 a infikovaných na 4123. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 2640
ľudí.9:44  Vyliečili  sa  štyria  pacienti,  spolu  už  1452.  Hospitalizovaní  sú  takisto  štyria  pacienti  potvrdeným
ochorením Covid-19, z toho jeden je na JIS.9:36 Spomedzi nových prípadov je 11 z okresu Čadca. Tri sú z
Bratislavy,  dva  z  okresu  Humenné,  dva  prípady  z  okresu  Spišská Nová Ves.  Po  jednom  prípade  nákazy
zaznamenali v okresoch Bánovce nad Bebravou, Košice, Medzilaborce, Svidník a Topoľčany.9:30 Na Slovensku
pribudlo 23 nových prípadov nákazy. Celkovo tak evidujeme 1 630 pozitívne testovaných na nový koronavírus.
Počas uplynulého dňa urobili  spolu 936 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o tom na svojej
stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:00 Austrálska letecká spoločnosť Qantas plánuje zrušiť
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najmenej 6-tis. pracovných miest a ponechať 15-tis. zamestnancov na dlhšej nútenej dovolenke, keďže sa snaží
prežiť pandémiu koronavírusu. Generálny riaditeľ firmy Alan Joyce uviedol, že Qantas sa musí zoštíhliť, pretože
sa pripravuje na niekoľkoročné obdobie oveľa nižších príjmov.7:20 Brazília zaznamenala 42.725 prípadov nákazy
novým  koronavírusom  za  posledných  24  hodín,  oznámilo  v  stredu  miestneho  času  tamojšie  ministerstvo
zdravotníctva. Odborníci medzitým varovali, že krajina uvoľňuje epidemiologické opatrenia priskoro.

V  Brazílii,  ktorá  eviduje  druhý  najvyšší  počet  úmrtí  po  Spojených  štátoch,  tiež  hlásili  1185  obetí
koronavírusovej  choroby  za  uplynulý  deň,  čím  sa  ich  celkový  počet  zvýšil  na  53.830.6:55  Nemecký  inštitút
Roberta Kocha vo štvrtok hlásil 630 potvrdených prípadov nákazy, čo je viac ako v stredu, kedy pribudlo 587
nových infikovaných. Dohromady inštitút eviduje 192.079 prípadov nákazy a 8927 obetí.6:45 Čína oznámila vo
štvrtok 19 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v čase hromadného testovania v
metropole Peking, kde sa zdá, že zdravotnícke úrady dostali nedávne rozšírenie infekcie pod kontrolu.

Nové  ohnisko  nákazy  v  Pekingu  vyvolalo  obavy  z  opätovného  rozšírenia  infekcie  v  Číne,  ktorá  dostala
epidémiu počas uplynulých mesiacov do značnej miery pod kontrolu. V meste uzavreli desiatky lokalít, zatvorili
školy a obyvateľov vyzvali, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné.6:40 Mexiko potvrdilo v stredu ďalších 947
úmrtí na koronavírusovú chorobu COVID-19, čo je druhý najvyšší počet obetí v krajine za jeden deň od začiatku
pandémie. Viac úmrtí krajina zaznamenala len 3. júna, keď ich bolo 1092.6:30 Spojené štáty zaznamenali  za
uplynulých 24 hodín najvyšší denný nárast prípadov nákazy novým koronavírusom od konca apríla. V utorok v
krajine potvrdili okolo 34.700 ďalších infikovaných, čo je tiež tretí najvyšší počet od začiatku pandémie.

Na porovnanie bol 1. júna denný prírastok počtu nakazených približne 17.400 a dosiaľ najvyšší počet (36.400)
zaregistrovali  v USA 24. apríla.6:20 Francúzsko zaznamenalo v stredu 11 nových úmrtí v dôsledku epidémie
koronavírusu  v  priebehu uplynulých  24  hodín.  Ide o vôbec  najmenší  denný nárast  počtu  obetí  v  krajine od
začiatku pandémie.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj v stredu, pozrite si súhrn.6:00
Udalosti  okolo nákazy koronavírusom sme sledovali  aj  v stredu, pozrite  si  súhrn.6:00 Udalosti  okolo nákazy
koronavírusom sme sledovali aj v stredu, pozrite si súhrn.

[Späť na obsah]

31. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 23 nakazených a otestovali ani nie 
1000 ľudí

[25.06.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:44; redakcia]

https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-23-nakazenych-a-otestovali-
ani-nie-1000-ludi-cl738937.html

Za posledný deň (streda) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nového koronavírusu.
Celkový  počet  infikovaných  od  začiatku  pandémie  tak  stúpol  na  1630.  Vyšší  denný  prírastok  sme  mali

naposledy 23. apríla, kedy ich bolo 35.
Za uplynulý  deň pribudli  na Slovensku až 23 pacienti  s ochorením COVID-19. Traja z nich pochádzajú z

Bratislavského kraja (všetci okres Bratislava), jeden z Trenčianskeho kraja (okres Bánovce nad Bebravou), traja z
Košického kraja (okres Košice a 2x okres  Spišská Nová Ves)  a jedenásti  zo Žilinského kraja (všetci  okres
Čadca)  štyria  z  Prešovského  kraja  (2x  okres  Humenné,  1x  okres  Medzilaborce  a  okres  Svidník)  jeden  z
Nitrianského kraja (okres Topoľčany).V laboratóriách vykonali v stredu 936 testov. V počte otestovaných sme tak
prekonali  hranicu  204-tisíc,  konkrétne  sme  ich  spravili  už  204  936,  píše  korona.gov.sk  Počet  vyliečených
pacientov  je  celkovo  1  452,  za  posledný  deň  sa  k  nim  pridali  štyria.  V  nemocniciach  je  mometnálne
hospitalizovaných 20 osôb, pribudol jeden, z nich je koronavírus potvrdený v štyroch prípadoch. Ostatní čakajú na
výsledky  testov.  Nikto  z  pacientov  nepotrebuje  byť  napojený  na  pľúcnu  ventiláciu,  jeden  pacient  je  však
hospitalizovaný  na  JIS.Nepribudla  žiadna  obeť,  na  Slovensku  ich  máme  dokopy  28.Po  včerajšku  je  počet
aktuálne chorých pacientov 150. Kĺzavý medián je na hodnote desať.

[Späť na obsah]

32. V Žehre majú už tri prípady Covid-19. Pozitívne sú deti z centrálnej časti
[25.06.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková]

https://spis.korzar.sme.sk/c/22433545/v-zehre-maju-uz-tri-pripadu-covid-19-pozitivne-
su-deti-z-centralnej-casti.html
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Vzorky brali aj Krompašanom.
Na Dreveníku opätovne testovali na koronavírus
(11 fotografií)
ŽEHRA. V stredu podvečer potvrdili v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves ďalšie dva prípady ochorenia

Covid-19.
Po prvom pozitívnom mužovi z osady Dreveník ide o dve deti, ktoré sa spolu s rodičmi vrátili z Anglicka.
Napriek tomu, že rodičia sú negatívni, ostáva celá rodina v štrnásťdňovej karanténe.
Vzhľadom na nové prípady sa ešte v stredu podvečer testovalo v osade Dreveník.
Vzorky boli odobraté 44 ľuďom. Šiesti sa odmietli otestovať.
V stredu ráno obec v spolupráci  s políciou a miestnou občianskou poriadkovou službou opáskovala dom

pozitívneho muža na Dreveníku.
Ten skončil so zápalom pľúc a s Covidom v košickej nemocnici. V karanténe na Dreveníku je tak 25 ľudí.
Testovalo sa na Dreveníku aj v Krompachoch
Od stredy podvečera je v druhej karanténe, priamo v obci Žehra, ďalších deväť ľudí. Príbuzní pozitívnych detí.
Testovali sa susedia aj najbližšie kontakty pozitívneho muža, aj detí.
Výsledky by mali byť známe vo štvrtok, resp. v piatok.
Testovací tím sa večer presunul aj do mesta Krompachy, konkrétne do časti Stará Maša.
Tu otestovali ďalších štyroch ľudí. Išlo o blízke kontakty z domu na Dreveníku, kde žije pozitívne testovaný

muž.
„Už v stredu ráno, keď sme prišli opáskovať dom, sa to miestnym veľmi nepozdávalo. Tvrdili, že sú zdraví a že

chcú sa čím skôr otestovať. Aj vďaka rýchlej práci spišskonovoveskej regionálnej hygieničky sa nám podarilo
testovať už v stredu podvečer,“ uviedol prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský.

“Som rád, že nás otestovali. My sme zdraví a v poriadku. Je dobré, že sme testovaní budeme vedieť rýchlo,
ako na tom sme,” povedal po testovaní Július Holub, bývajúci v dome, kde bol pozitívne testovaný muž.

Tí, ktorí sa testovať odmietli, prídu na rad vo štvrtok.
Situácia v susedom meste Spišské Podhradie ostáva nezmenená.
Ako  informoval  primátor  mesta  Spišské  Podhradie  Michal  Kapusta  (KDH),  v  meste  je  aktuálne  šesť

pozitívnych prípadov.
Aj tu navrátilcov z Anglicka postupne testujú. Vo štvrtok otestujú piatich ľudí.
V piatok otestujú ďalších tridsiatich Podhradčanov. V pondelok pôjdu na opakované testy.

[Späť na obsah]

33. Na Slovensku pribudlo 23 nových chorých, počty nakazených rastú aj u 
našich susedov

[25.06.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

https://najmama.aktuality.sk/clanok/297752/na-slovensku-pribudlo-23-novych-
chorych-pocty-nakazenych-rastu-aj-u-nasich-susedov

Zdroj: Profimedia
Za včerajší deň pribudlo na Slovensku viac nových prípadov ochorenia COVID-19.
V stredu (24. 6.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom.
Laboratória vykonali 936 testov. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečili ďalší 4 pacienti.
"Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu

Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice," uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Prípady pribúdajú aj v Česku
Česko potvrdilo v stredu 77 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu uplynulých 24 hodín. V utorok

pribudlo 89 nakazených. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Celkovo  sa  od  začiatku  epidémie  v  Česku  nakazilo  už  10.728  ľudí.  Vyliečilo  sa  7588  a  zomrelo  343

infikovaných. Aktuálne je v krajine 2797 nakazených. Počet aktívnych prípadov stúpa od 27. mája.
Najviac  nakazených  na  100.000  obyvateľov  hlási  okres  Karviná  blízko  hraníc  s  Poľskom  (približne  70).

Nasleduje Liberec (približne 19) a Frýdek-Místek (približne 19), uvádzajú údaje ministerstva zdravotníctva.
V Česku sa od pondelka opäť uvoľnili ďalšie obmedzenia súvisiace s koronavírusom, ale netýka sa to okresov

Karviná a Frýdek-Místek v Moravskosliezkom kraji, kde epidemiológovia riešia lokálne ohniská nákazy. V okrese
Karviná sa napríklad infekcia objavila v areáli Bane Darkov a nadväzujúcom okolí.

Od pondelka sa na väčšine územia ČR vracajú do bežnej prevádzky kúpaliská, zoologické záhrady, pamiatky
či múzeá. Ľudia ich môžu navštevovať bez obmedzenia, doterajší limit počtu návštevníkov už neplatí, ani povinné
odstupy. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa zvýšil aj limit pre hromadné akcie.

Slovinsko znovu zavádza povinné rúška
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Slovinská vláda znovu zaviedla povinné nosenie rúšok v uzatvorených verejných priestoroch a vo verejnej
doprave, pretože v posledných dňoch nastal prudký nárast nových prípadov nákazy koronavírusom. V stredu o
tom informovala tlačová agentúra AP.

Vláda  v  stredu  vyškrtla  Čiernu  Horu  a  Luxembursko  zo  zoznamu bezpečných  krajín,  pre  ktoré  neplatia
obmedzenia pri vstupe na slovinské územie, a zároveň oznámila, že návštevníci prichádzajúci z Albánska alebo
Portugalska musia podstúpiť 14-dňovú karanténu.

Minister zdravotníctva Tomaž Gantar uviedol, že Slovinsko má od 20. júna potvrdených 20 nových prípadov
nákazy. Pravidlá proti šíreniu koronavírusu budú prehodnocované každé dva týždne, dodal.

Keď sa Slovinsko po zatvorení znovu otvorilo, zaviedlo obmedzenia pre vstup ľudí z niektorých krajín. Úrady
vyhlasujú, že nové prípady boli do veľkej miery dovezené zo zahraničia.

Celkový počet pozitívnych prípadov je zatiaľ v Slovinsku 1541 a úmrtí zaznamenali 109.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že podľa jej očakávania prípady nákazy novým

koronavírusom dosiahnu vo svete počet desať miliónov na budúci  týždeň, a varovala,  že vrchol  pandémie v
Severnej a Latinskej Amerike ešte len príde.

[Späť na obsah]

34. Po nepokojoch v osadách na východe Slovenska padli obvinenia
[25.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP]

https://www.hlavnespravy.sk/nepokojoch-osadach-vychode-slovenska-padli-
obvinenia/2209520

Bratislava/Košice 25. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Košický kraj)
Po pondelkových nepokojoch v  osadách na  východe Slovenska,  pri  ktorých  zasahovali  policajti,  už padli

obvinenia.  V  Rudňanoch  v  okrese  Spišská Nová Ves skončil  s  bodným  zranením  jeden  z  miestnych.
Vyšetrovateľ  zo  zločinu  ublíženia  na  zdraví  v  štádiu  pokusu  obvinil  55-ročného  muža.  Ako  agentúru  SITA
informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, obvinený v jednom z domov v osade napadol 29-
ročného muža a kuchynským nožom ho bodol do chrbta

Po nepokojoch v osadách padli obvinenia
Podľa predbežnej lekárskej správy mu spôsobil ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia.

Obvinený skončil v cele aj s podnetom na jeho vzatie do väzby. Hrozí mu trest na štyri roky až 10 rokov. Ako
uviedla polícia, počas preverovania udalosti sa situácia vyhrocovala, napätie a emócie medzi miestnymi stúpali a
hrozil fyzický konflikt medzi miestnymi obyvateľmi. Rozvášnený dav asi 200 ľudí, prevažne pod vplyvom alkoholu,
krotili  aj  policajti  Pohotovostnej  motorizovanej  jednotky  a  Pohotovostného  policajného  útvaru  Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Ako uviedla polícia, dve rozhádané rodiny, zjavne pod vplyvom alkoholu, riešili svoje nezhody aj v Čiernej nad
Tisou. Jedna zo skupín “vyzbrojená“ drevenými palicami, násadami od lopát či hliníkovými tyčami sa vyhrážala
ujmou na zdraví tej druhej. Rozvášnený dav nereagoval na výzvy polície a policajti museli vystreliť varovný výstrel
do  vzduchu.  Až  potom sa  situácia  upokojila.  V  tomto  prípade  vyšetrovateľ  obvinil  troch  mužov,  19-ročného
mladíka z Čiernej nad Tisou a dvoch Košičanov vo veku 23 a 24 rokov, z trestného činu výtržníctva. Ako uviedla
Mésarová, muži napadli šesť osôb, dvaja utrpeli ľahšie zranenia. Obvinení, dvaja z nich už v minulosti súdne
trestaní za majetkovú trestnú činnosť, boli umiestnení do cely a spracovaný bol podnet na ich vzatie do väzby. Za
mrežami môžu stráviť až tri roky.

[Späť na obsah]

35. Na Slovensku pribudlo 23 nových prípadov nákazy
[25.06.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda]

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/555560-na-slovensku-pribudlo-23-novych-
pripadov-nakazy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Na Slovensku pribudlo 23 nových prípadov nákazy. Celkovo tak evidujeme 1 630 pozitívne testovaných na
nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili spolu 936 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o
tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.
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Spomedzi nových prípadov je 11 z okresu Čadca. Tri sú z Bratislavy, dva z okresu Humenné, dva prípady z
okresu Spišská Nová Ves. Po jednom prípade nákazy zaznamenali v okresoch Bánovce nad Bebravou, Košice,
Medzilaborce, Svidník a Topoľčany.

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej
verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli  stále a ešte lepšie
pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
[Späť na obsah]

36. V stredu pribudlo 23 nových prípadov ochorenia COVID-19
[25.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/v-stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-o/476350-
clanok.html

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván
Spolu sa zatiaľ vykonalo 204.847 testov, počas stredy ich bolo 936.
,aktualizované
Bratislava  25.  júna  (TASR)  -  V  stredu  (24.  6.)  na  Slovensku  pribudlo  23  prípadov  nákazy  novým

koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1630 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o
tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk. "Jedenásť pozitívne testovaných
ľudí je z okresu Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu  Spišská Nová Ves, dvaja z
okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce
nad Bebravou a Košice," uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že išlo o 12 mužov a 11
žien. Spolu sa zatiaľ vykonalo 204.847 testov, počas stredy ich bolo 936. Celkovo sa z ochorenia COVID-19
vyliečilo 1452 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení. V oblasti 11 pozitívne testovaných prípadov z Čadce podľa
Krajčího ide o aktívnu prácu regionálnych hygienikov, dohľadávanie kontaktov aj predtým pozitívne testovaných
ľudí v tomto regióne. Poďakoval pracovníkom regionálneho úradu verejného zdravotníctva za ich zodpovedný
prístup a nasadenie. Hospitalizovaných je 20 osôb, v štyroch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením
COVID-19.  Na  jednotkách  intenzívnej  starostlivosti  je  jedna  osoba  a  na  pľúcnej  ventilácii  nie  je  nikto.  Na
Slovensku v stredu nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko
doteraz eviduje 28 úmrtí.

[Späť na obsah]

37. V stredu otestovali 936 ľudí, 23 testov bolo pozitívnych
[25.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP]

https://www.hlavnespravy.sk/stredu-otestovali-936-ludi-23-testov-pozitivnych/2209910

Bratislava 25. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
V  stredu  otestovali  936  ľudí,  23  testov  bolo  pozitívnych.  Počet  ľudí  infikovaných  koronavírusom tak  na

Slovensku stúpol na 1 630
Ilustračné foto
Laboratóriá otestovali už takmer 205-tisíc vzoriek. Chorobe v stredu nepodľahla žiadna ďalšia osoba.
Vyliečili  sa  štyria  pacienti,  ochorenie  prekonalo  spolu  už  1  452  ľudí.  Národné  centrum  zdravotníckych

informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.
Z  23  pozitívne  testovaných  ľudí  bolo  dvanásť  mužov  a  jedenásť  žien.  Informovala  o  tom  hovorkyňa

Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.
„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu

Spišská Nová Ves,  dvaja  z  okresu  Humenné,  v  okresoch Medzilaborce,  Svidník,  Topoľčany,  Bánovce nad
Bebravou a Košice bolo po jednej pozitívne testovanej osobe,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Čo  sa  týka  jedenástich  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce,  ide  podľa  rezortu  o  aktívnu  prácu
regionálnych hygienikov, dohľadávanie kontaktov aj predtým pozitívne testovaných ľudí v tomto regióne.

V  nemocniciach  je  aktuálne  s  novým  koronavírusom  alebo  podozrením  naň  hospitalizovaných  dvadsať
pacientov.  „Z nich štyria  majú potvrdené ochorenie Covid-19, jeden pacient je na JIS, nikto z nich nie je na
pľúcnej ventilácii,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

https://www.hlavnespravy.sk/stredu-otestovali-936-ludi-23-testov-pozitivnych/2209910
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Z 1 452 doteraz vyliečených ľudí bolo 195 z nich hospitalizovaných, ostatní boli v domácej izolácii.
[Späť na obsah]

38. KORONAVÍRUS Slovensko pokračuje v negatívnom trende: Počet 
nakazených opäť narástol!

[25.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; Redakcia]

https://www.topky.sk/cl/10/1925495/KORONAVIRUS-Slovensko-pokracuje-v-
negativnom-trende–Pocet-nakazenych-opat-narastol-

BRATISLAVA - Počet infikovaných sa v stredu opäť zvýšil. Pribudlo až 23 ľudí, u ktorých testy preukázali
koronavírus. Podľa ministra zdravotníctva až 11 prípadov pochádza z okresu Čadca a ide o dohľadané kontakty.
Otestovali necelých tisíc ľudí.

Na Slovensku včera pribudlo až 23 nových prípadov nákazy, počet pozitívnych prípadov tak stúpol na 1 630.
Otestovaných bolo 936 ľudí. Celkovo tak bolo na Slovensku vykonaných už 204 847 testov. Počet aktívnych
prípadov na Slovensku k dnešnému dňu je 159.

Zdroj: korona.gov.sk
Najviac nakazených pochádza z okresu Čadca
„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu

Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. „V stredu bolo
z 23 pozitívne testovaných ľudí bolo dvanásť mužov a jedenásť žien,“ povedal minister.

Zdroj: korona.gov.sk
Čo  sa  týka  11  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce,  ide  o  aktívne  prácu  regionálnych  hygienikov,

dohľadávanie kontaktov aj  predtým pozitívne testovaných ľudí v tomto regióne. „Touto ďakujem pracovníkom
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za ich zodpovedný prístup a nasadenie,“ uzavrel minister.

Zdroj: korona.gov.sk
Na Slovensku sa doteraz urobilo celkovo 204 847 vyšetrení na nový koronavírus. Celkový počet pozitívnych

prípadov identifikovaných na Slovensku je 1630, z nich 1452 ľudí sa už vyliečilo. V nemocniciach je aktuálne s
novým koronavírusom alebo podozrením naň hospitalizovaných  20 pacientov.  „Z nich štyria  majú potvrdené
ochorenie  COVID-19,  jeden  pacient  je  na  JIS,  nikto  z  nich  nie  je  na  pľúcnej  ventilácii,“  doplnil  šéf  rezortu
zdravotníctva.  Z ochorenia sa doteraz vyliečilo  na Slovensku 1452 ľudí.  „195 bolo z  nich hospitalizovaných,
ostatní boli v domácej izolácii,“ povedal minister zdravotníctva.

[Späť na obsah]

39. Rezort dopravy spúšťa sezónne vlaky na podporu cestovného ruchu v SR
[25.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/ekonomika/mdv-sr-spusta-sezonne-vlaky-na-podpo/476532-
clanok.html

Na snímke vlak prechádza cez železničnú stanicu v Pezinku. Foto: TASR - Michal Svítok
Budú premávať po tratiach Bratislava – Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, celé Pohronie

a Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves.
Spišské  Podhradie  25.  júna  (TASR)  -  Ministerstvo  dopravy  a  výstavby  (MDV)  SR spúšťa  nové  vlakové

spojenia v regiónoch Slovenska, ktoré budú fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny. Cieľom je podporiť
lokálny turistický ruch. Na tlačovom brífingu v Spišskom Podhradí o tom vo štvrtok informoval minister dopravy
Andrej  Doležal  (nominant  Sme  rodina).  „Veľmi  ma  teší,  že  v  spolupráci  so  sekciou  cestovného  ruchu  a
Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných letných turistických
vlakov.  Vytypovali  sme po Slovensku podľa nás  sedem najzaujímavejších lokalít  od západu až po východ,“
priblížil  minister. Podľa neho je v koncepte zahrnutá trať Bratislava – Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica,
Stará Ľubovňa, celé Pohronie a Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves. Vlaky budú premávať počas všetkých
letných víkendov. „Z pohľadu cestovného ruchu vítame železničnú dopravu. Tá je základom infraštruktúry pre
podporu  cestovného  ruchu.  Tam,  kde  nie  je  diaľnica,  kde  nie  sú  vlaky,  nechodia  autobusy,  nie  je  možné
poskytovať  služby  v  oblasti  cestovného  ruchu.  Celá  táto  škála  vlakov  vznikla  v  spolupráci  s  krajskými  a
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oblastnými organizáciami cestovného ruchu,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV SR Radúz
Dula. Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký ubezpečil,  že pri cestovaní vlakom robia mimoriadne opatrenia.
Dennodenne vlak čistia polymérovými, chlórovými prípravkami alebo ozónom a hygiena vo vlaku je zabezpečená.
Podľa neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike - deväť- až dvanásťkrát za hodinu.
„My sme začali aj takú kampaň – cestujme zodpovedne, ale cestovanie vlakom je bezpečné. Pozývam ľudí do
vlaku, aby prišli a nebáli sa, pretože verím tomu, že je o ich zdravie a bezpečnosť postarané,“ dodal Hlubocký.
Dula  doplnil,  že  všeobecne v  dopravných  prostriedkoch a  v  hotelových  a  gastronomických  prevádzkach na
Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad prenosu nového koronavírusu.

[Späť na obsah]

40. Na Slovensku pribudlo 23 nových prípadov nákazy. Čadca zatvára školy
[25.06.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda]

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/555560-na-slovensku-pribudlo-23-novych-
pripadov-nakazy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Na Slovensku pribudlo 23 nových prípadov nákazy. Celkovo tak evidujeme 1 630 pozitívne testovaných na
nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili spolu 936 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o
tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.

Spomedzi nových prípadov je 11 z okresu Čadca. Tri sú z Bratislavy, dva z okresu Humenné, dva prípady z
okresu Spišská Nová Ves. Po jednom prípade nákazy zaznamenali v okresoch Bánovce nad Bebravou, Košice,
Medzilaborce, Svidník a Topoľčany.

Vyliečili sa štyria pacienti, spolu už 1452. Hospitalizovaní sú takisto štyria pacienti s potvrdeným ochorením
Covid-19, z toho jeden je na JIS.

Mesto Čadca, kde sa epidemiologická situácia zhoršuje, zatvára školy, plaváreň a kúpalisko, Dom kultúry aj
športoviská v meste, zastavuje činnosť športových klubov. „Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov,
aby boli zodpovední a disciplinovaní a nepodliehali panike,“ žiada mesto obyvateľov Čadce.

[Späť na obsah]

41. Nové sezónne vlaky majú podporiť cestovný ruch
[25.06.2020; ekonomika.sme.sk; Ekonomika / Slovensko; 00:00; TASR]

https://ekonomika.sme.sk/c/22434265/nove-sezonne-vlaky-maju-podporit-cestovny-
ruch.html

Vlaky budú premávať počas všetkých letných víkendov.
SPIŠSKÉ  PODHRADIE.  Ministerstvo  dopravy  a  výstavby  spúšťa  nové  vlakové  spojenia  v  regiónoch

Slovenska, ktoré budú fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny. Cieľom je podporiť lokálny turistický ruch.
Na tlačovom brífingu  v  Spišskom Podhradí  o  tom vo  štvrtok  informoval  minister  dopravy  Andrej  Doležal

(nominant Sme rodina).
“Veľmi ma teší, že v spolupráci so sekciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK)

sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných letných turistických vlakov. Vytypovali sme po Slovensku podľa nás
sedem najzaujímavejších lokalít od západu až po východ,” priblížil minister.

Podľa neho je v koncepte zahrnutá trať Bratislava - Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa,
celé Pohronie a Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves.

Vlaky budú premávať  počas všetkých letných víkendov.  “Z pohľadu cestovného ruchu vítame železničnú
dopravu. Tá je základom infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu. Tam, kde nie je diaľnica, kde nie sú vlaky,
nechodia autobusy, nie je možné poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu. Celá táto škála vlakov vznikla v
spolupráci  s  krajskými  a  oblastnými  organizáciami  cestovného  ruchu,”  uviedol  generálny  riaditeľ  sekcie
cestovného ruchu Radúz Dula.

Generálny  riaditeľ  ZSSK Filip  Hlubocký  ubezpečil,  že  pri  cestovaní  vlakom  robia  mimoriadne  opatrenia.
Dennodenne vlak čistia polymérovými, chlórovými prípravkami alebo ozónom a hygiena vo vlaku je zabezpečená.

Podľa neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike - deväť- až dvanásťkrát za
hodinu.

“My sme začali aj takú kampaň - cestujme zodpovedne, ale cestovanie vlakom je bezpečné. Pozývam ľudí do
vlaku, aby prišli a nebáli sa, pretože verím tomu, že je o ich zdravie a bezpečnosť postarané,” dodal Hlubocký.
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Dula  doplnil,  že  všeobecne v  dopravných  prostriedkoch a  v  hotelových  a  gastronomických  prevádzkach na
Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad prenosu nového koronavírusu.

[Späť na obsah]

42. Na Slovensku pribudlo 23 nových chorých - až 11 nakazených je z oblasti, 
kde zavreli školy

[25.06.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

https://najmama.aktuality.sk/clanok/297752/na-slovensku-pribudlo-23-novych-
chorych-pocty-nakazenych-rastu-aj-u-nasich-susedov

Zdroj: Profimedia
Za včerajší deň pribudlo na Slovensku viac nových prípadov ochorenia COVID-19.
V stredu (24. 6.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom.
Laboratória vykonali 936 testov. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečili ďalší 4 pacienti.
"Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu

Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice," uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Prípady pribúdajú aj v Česku
Česko potvrdilo v stredu 77 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu uplynulých 24 hodín. V utorok

pribudlo 89 nakazených. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Celkovo  sa  od  začiatku  epidémie  v  Česku  nakazilo  už  10.728  ľudí.  Vyliečilo  sa  7588  a  zomrelo  343

infikovaných. Aktuálne je v krajine 2797 nakazených. Počet aktívnych prípadov stúpa od 27. mája.
Najviac  nakazených  na  100.000  obyvateľov  hlási  okres  Karviná  blízko  hraníc  s  Poľskom  (približne  70).

Nasleduje Liberec (približne 19) a Frýdek-Místek (približne 19), uvádzajú údaje ministerstva zdravotníctva.
V Česku sa od pondelka opäť uvoľnili ďalšie obmedzenia súvisiace s koronavírusom, ale netýka sa to okresov

Karviná a Frýdek-Místek v Moravskosliezkom kraji, kde epidemiológovia riešia lokálne ohniská nákazy. V okrese
Karviná sa napríklad infekcia objavila v areáli Bane Darkov a nadväzujúcom okolí.

Od pondelka sa na väčšine územia ČR vracajú do bežnej prevádzky kúpaliská, zoologické záhrady, pamiatky
či múzeá. Ľudia ich môžu navštevovať bez obmedzenia, doterajší limit počtu návštevníkov už neplatí, ani povinné
odstupy. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa zvýšil aj limit pre hromadné akcie.

Slovinsko znovu zavádza povinné rúška
Slovinská vláda znovu zaviedla povinné nosenie rúšok v uzatvorených verejných priestoroch a vo verejnej

doprave, pretože v posledných dňoch nastal prudký nárast nových prípadov nákazy koronavírusom. V stredu o
tom informovala tlačová agentúra AP.

Vláda  v  stredu  vyškrtla  Čiernu  Horu  a  Luxembursko  zo  zoznamu bezpečných  krajín,  pre  ktoré  neplatia
obmedzenia pri vstupe na slovinské územie, a zároveň oznámila, že návštevníci prichádzajúci z Albánska alebo
Portugalska musia podstúpiť 14-dňovú karanténu.

Minister zdravotníctva Tomaž Gantar uviedol, že Slovinsko má od 20. júna potvrdených 20 nových prípadov
nákazy. Pravidlá proti šíreniu koronavírusu budú prehodnocované každé dva týždne, dodal.

Keď sa Slovinsko po zatvorení znovu otvorilo, zaviedlo obmedzenia pre vstup ľudí z niektorých krajín. Úrady
vyhlasujú, že nové prípady boli do veľkej miery dovezené zo zahraničia.

Celkový počet pozitívnych prípadov je zatiaľ v Slovinsku 1541 a úmrtí zaznamenali 109.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že podľa jej očakávania prípady nákazy novým

koronavírusom dosiahnu vo svete počet desať miliónov na budúci  týždeň, a varovala,  že vrchol  pandémie v
Severnej a Latinskej Amerike ešte len príde.

[Späť na obsah]

43. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+23)
[25.06.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-
pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/

Za  stredu  pribudlo  až  23  nových  prípadov  s  pozitívnym  výsledkom  na  ochorenie  COVID-19  (nikto  v
Banskobystrickom kraji). Laboratóriá vyšetrili 936 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1
630 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 204 847 ľudí. Tu je prehľad
všetkých doteraz známych prípadov.

24. júna 2020 (23 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  129)  v  stredu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (380), Košický kraj 3 (280),
Nitriansky kraj 1 (124), Prešovský kraj 4 (192), Trenčiansky kraj 1 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 11
(220).

Minister zdravotníctva Marek Krajčí k stredajšiemu rekordnému nárastu pozitívne testovaných ľudí uviedol:
„V stredu bolo z  23 pozitívne  testovaných ľudí  bolo dvanásť mužov  a jedenásť  žien.  Jedenásť pozitívne

testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves,
dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany,
Bánovce nad Bebravou a Košice.“

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 452 ľudí.
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 4 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10.
23. júna 2020 (18 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v utorok zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaných

ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (377), Košický kraj 3 (277), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 9 (209). Sedem
nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v okrese Košice, dva v okrese Revúca a po jednom v
okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 448 ľudí.
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 3 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1.
Minister zdravotníctva  Marek Krajčí  informoval,  že  v  rámci  nových pozitívnych  vzoriek ide o importované

prípady. O sprísnení opatrení najmä na hraniciach sa podľa neho zatiaľ neuvažuje:
„Posledný nárast  infikovaných nepotvrdzuje,  že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie.  Môžem však

uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov.“
Niektorí epidemiológovia varujú, že na Slovensko prichádza druhá vlna koronavírusovej pandémie, viacerí

nabádajú k opatrnosti a k zodpovednosti ľudí. Vladimír Krčméry hovorí:
„Otváranie hraníc je podľa mňa prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie odkladať. Tlaky sú aj zvnútra, občania

chcú cestovať a ostatné krajiny, ktoré majú horšie scenáre, sa chcú otvárať krajinám, ktoré majú dobré scenáre.
Nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale myslím si, že to bude scenár tlejúcej choroby.“

22. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  123)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (377), Košický kraj 0 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1
(200).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 448 ľudí.
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u 3 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1.
21. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  123)  v  nedeľu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1
(200).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1.
20. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  123)  v  sobotu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1
(199).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
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Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
19. júna 2020 (10 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  (doteraz celkom 123) v piatok zaevidovali  2 nové prípady pozitívne testovaných

ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (376), Košický kraj 0 (274), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 1 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 (198).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
18. júna 2020 (14 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  121)  vo  štvrtok  zaevidovali  rekordných  10  nových  prípadov

pozitívne testovaných ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 1 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 2 (126) a Žilinský kraj 1
(194).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 4 , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 1 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
17. júna 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 111) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (273), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (193).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6 , z ochorenia sa už zotavilo 1 443 ľudí.
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
16. júna 2020 (9 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  110)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 2 (273),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 6 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1
(193).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11 , z ochorenia sa už zotavilo 1 437 ľudí.
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u žiadneho z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii

nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
15. júna 2020 (0 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  110)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (271),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 16 , z ochorenia sa už zotavilo 1 426 ľudí.
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u jedného z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie

je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
14. júna 2020 (4 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 110) v nedeľu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (373), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov zostal rovnaký, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
13. júna 2020 (3 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 108) v sobotu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (371), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov zostal rovnaký, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
12. júna 2020 (3 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  106)  v  piatok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (370), Košický kraj 0 (271),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 1 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(192).



Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
V sobotu sa končí núdzový stav vyhlásený vládou SR kvôli koronavírusu 15. marca 2020. V platnosti však

ostáva mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády 11. marca, čo okrem iného znamená aj to, že obchody
ostávajú v nedeľu zatvorené…

11. júna 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 106) vo štvrtok zaevidovali  1 nový prípad pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa už zotavilo 1 409 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
10. júna 2020 (8 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  stredu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 6 (271),
Nitriansky kraj 1 (123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 1 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa už zotavilo 1 409 ľudí.
Hospitalizovaných je 28 pacientov, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je

stále na nule.
Núdzový stav na Slovensku pre pandémiu COVID-19, ktorý vyhlási vláda 15. marca, končí 13. júna 2020.
9. júna 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (265),
Nitriansky kraj 1 (122), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 2, z ochorenia sa už zotavilo 1 404 ľudí.
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
8. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (368), Košický kraj 0 (265),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 402 ľudí.
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
7. júna 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  nedeľu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 2 (265),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa už zotavilo 1 396 ľudí.
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
6. júna 2020 (žiadny nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  sobotu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa už zotavilo 1 389 ľudí.
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
5. júna 2020 (2 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v piatok po dlhom čase zaevidovali 2 nové prípady pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí.
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
4. júna 2020 (0 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  vo  štvrtok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí.
Hospitalizovaných je 39 pacientov, u 2 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. Tieto výsledky opakovane potvrdzujú fakt,
že pandémiu koronavírusu sme na Slovensku úspešne prekonali, preto je stále trvajúci núdzový stav zbytočný a
neodôvodniteľný.

3. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  stredu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (367), Košický kraj 1 (263),
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa už zotavilo 1 376 ľudí.
Hospitalizovaných je 32 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
2. júna 2020 (3 nové prípady)
K  pozitívne  testovaným  prípadom  na  COVID-19  pribudli  v  utorok  dvaja  muži  a  jedna  žena  z  okresov

Michalovce, Poprad a Topoľčany. Dvaja z nich boli v karanténnom centre.
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (263),
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 3, z ochorenia sa už zotavilo 1 375 ľudí.
Hospitalizovaných je 32 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
1. júna 2020 (žiadny nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo rovnaké a situácia vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366),
Košický kraj 0 (262), Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (179), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0
(124) a Žilinský kraj 0 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 4, z ochorenia sa už zotavilo 1 372 ľudí.
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je už dlhšie na nule, takže existujú reálne dôvody na širšie
uvoľnenie doterajších protiepidemiologických opatení a zrušenie núdzového stavu…

31. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  nedeľu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka.  V ďalších  krajoch  to  bolo  nasledovne:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický kraj  0  (262),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 1 (179), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 2, z ochorenia sa už zotavilo 1 368 ľudí.
Hospitalizovaných je 48 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále 0.
30. mája 2020 (žiadny nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  sobotu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo rovnaké: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (262), Nitriansky
kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 10, z ochorenia sa už zotavilo 1 366 ľudí.
Hospitalizovaných je 46 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je 0.
Na  základe  dlhodobejších  výsledkov  je  možné  konštatovať,  že  na  Slovensku  sme  úspešne  prekonali

koronakrízu a mali by sme sa sústrediť na odstraňovanie jej ekonomických následkov. Preto je zarážajúce, že
slovenský premiér Igor Matovič ešte stále uvažuje o možnom predĺžení núdzového stavu aj po 90 dňoch jeho
trvania (od 16. marca). Zdôrazňuje nebezpečenstvo druhej vlny či zavlečenia koronavírusu z cudzích krajín, hoci
všetky okolité štáty, v ktorých bola zdravotná situácia horšia, sa otvárajú…

29. mája 2020 (1 nový prípad)



V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  piatok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne
testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický  kraj  1  (262),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 356 ľudí.
Hospitalizovaných je 56 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto.
28. mája 2020 (0 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  vo  štvrtok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (261), Nitriansky
kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 338 ľudí.
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto.
27. mája 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  (doteraz celkom 103) v stredu zaevidovali  1 nový prípad pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 1 (366), Košický kraj 0 (261), Nitriansky kraj 0 (120),
Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 327 ľudí.
Hospitalizovaných je 62 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto.
25. mája 2020 (2 nové prípady)
26. mája 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  102)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (365),  Košický  kraj  1  (261),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1
(190).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 327 ľudí.
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 7 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
25. mája 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  102)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický  kraj  1  (260),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 1 (124) a Žilinský kraj 0
(189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 322 ľudí.
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 10 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
24. mája 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  102)  nezaevidovali  v  nedeľu  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický  kraj  0  (259),
Nitriansky kraj 2 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (123) a Žilinský kraj 0
(189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 307 ľudí.
Hospitalizovaných je 61 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
23. mája 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  (doteraz  celkom 101)  po  dlhom čase  zaevidovali  v  sobotu  jeden  nový  prípad

pozitívne testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 2 (366), Košický kraj 0 (259),
Nitriansky kraj 0 (118), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 2 (123) a Žilinský kraj 0
(189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 21, z ochorenia sa už zotavilo 1 301 ľudí.
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
22. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  100)  neevidovali  ani  v  piatok  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0
(259), Nitriansky kraj 1 (118), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský
kraj 0 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 1 280 ľudí.
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
Podľa minimálneho nárastu nových prípadov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 v posledných dňoch a

týždňoch možno predpokladať, že koronakrízu na Slovensku sme zvládli.
21. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  100)  neevidovali  vo  štvrtok  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0
(259), Nitriansky kraj 0 (117), Prešovský kraj 1 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský
kraj 0 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 1 256 ľudí.
Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 12 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 2 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
20. mája 2020 (6 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného

človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 1 (364), Košický kraj 3 (259), Nitriansky
kraj 0 (117), Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 2 (121) a Žilinský kraj 1 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 14, z ochorenia sa už zotavilo 1 245 ľudí.
Hospitalizovaných je 88 pacientov, u 14 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
19. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali v utorok žiadny nový prípad pozitívne testovaného

človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 0 (256), Nitriansky
kraj 0 (117), Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 1 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 39, z ochorenia sa už zotavilo 1 231 ľudí.
Hospitalizovaných je 100 pacientov, u 15 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
18. mája 2020 (žiadny nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) ani v ďalších siedmich neevidovali v pondelok žiadny nový

prípad pozitívne testovaného človeka. Ďalšie kraje mali  doposiaľ nasledovné výsledky:  Bratislavský kraj  363,
Košický kraj 256, Nitriansky kraj 117, Prešovský kraj 177, Trenčiansky kraj 175, Trnavský kraj 119 a Žilinský kraj
188.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 7, z ochorenia sa už zotavilo 1 192 ľudí.
Hospitalizovaných je 106 pacientov, u 18 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
17. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (256), Nitriansky kraj 0 (117),
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 22, z ochorenia sa už zotavilo 1 185 ľudí.
Hospitalizovaných je 106 pacientov, u 18 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
V pondelok sa vzhľadom na dlhodobo nízky počet nových prípadov očakáva ohlásenie širšieho uvoľnenia

prijatých opatrení proti  šíreniu koronavírusu. Medzitým Rakúsko otvára hranice a v Česku po 66 dňoch končí
núdzový stav…

16. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v sobotu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (255), Nitriansky kraj 0 (117),
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 12, z ochorenia sa už zotavilo 1 163 ľudí.
Hospitalizovaných je 116 pacientov, u 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
15. mája 2020 (13 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v piatok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 10 v Žehre (254), Nitriansky kraj 1
(117), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (175), Trnavský kraj 1 (119) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného na 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 20, z ochorenia sa už zotavilo 1 151 ľudí.
Hospitalizovaných je 118 pacientov, u 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
14. mája 2020 (3 nové prípady)



V Banskobystrickom kraji neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz
celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 1 (244), Nitriansky kraj 0 (116),
Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 2 (174), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 19, z ochorenia sa už zotavilo 1 131 ľudí.
Hospitalizovaných je 116 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
Parlament  schválil  v  piatok  tzv.  smart  karanténu.  Ľudia  budú  môcť  namiesto  štátnej  karantény  využívať

mobilnú aplikáciu. Zákon schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Úrad verejného zdravotníctva bude musieť
získané údaje zničiť, hneď ako pominie dôvod ich spracovania.

Slovensko má aktuálne k dispozícií prvých 100 tisíc testov na COVID-19, ktoré vyvinuli slovenskí vedci.
13. mája 2020 (8 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 6 zo Žehry (243), Nitriansky kraj 0
(116), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (172), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 52, z ochorenia sa už zotavilo 1 112ľudí.
Hospitalizovaných je 134 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 4 pacienti, na pľúcnej ventilácii

jeden pacient.
12. mája 2020 (4 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji evidovali v utorok jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (116), Prešovský
kraj 0 (176), Trenčiansky kraj 1 (171), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 77, z ochorenia sa už zotavilo 1 060ľudí.
Hospitalizovaných je 139 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
11. mája 2020 (8 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v pondelok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 2 (116),
Prešovský kraj 1 (176), Trenčiansky kraj 3 (170), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedno na 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 983 ľudí.
Hospitalizovaných je 120 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
10. mája 2020 (0 prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114),
Prešovský kraj 0 (175), Trenčiansky kraj 0 (167), Trnavský kraj 0 (116) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 959 ľudí.
Hospitalizovaných je 118 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
9. mája 2020 (2 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v sobotu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114),
Prešovský kraj 0 (175), Trenčiansky kraj 2 (167), Trnavský kraj 0 (116) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 22, z ochorenia sa už zotavilo 941 ľudí.
Hospitalizovaných je 110 pacientov. U 23 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
8. mája 2020 (0 prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v piatok žiadne prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 99),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114), Prešovský kraj 0
(175), Trenčiansky kraj 0 (163), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 14, z ochorenia sa už zotavilo 919 ľudí.
Hospitalizovaných je 111 pacientov. U 23 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 4 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
7. mája 2020 (10 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali vo štvrtok 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 99), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 1 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 1 (114), Prešovský kraj 0 (175),
Trenčiansky kraj 6 (163), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 99, z ochorenia sa už zotavilo 905 ľudí.
Hospitalizovaných je 122 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.



6. mája 2020 (16 prípadov)
V Banskobystrickom kraji  evidovali  v stredu 1 prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz celkom 97),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 3 (360), Košický kraj 1 (237), Nitriansky kraj 9 (113), Prešovský kraj 0
(175), Trenčiansky kraj 0 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 2 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného, aktuálne je na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 44, z ochorenia sa už zotavilo 806 ľudí.
Hospitalizovaných je 162 pacientov. U 35 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 6 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
5. mája 2020 (8 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v utorok 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 96), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 5 (104), Prešovský kraj 1 (175),
Trenčiansky kraj 2 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 3 (186).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezvýšil, zostáva na čísle 25.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 21, z ochorenia sa už zotavilo 762 ľudí.
Hospitalizovaných  je  167  pacientov.  U  37  bolo  ochorenie  potvrdené.  Na JIS  je  6  pacientov,  na  pľúcnej

ventilácii sú 2 pacienti.
4. mája 2020 (8 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  neevidovali  v  pondelok  žiadny  prípad  pozitívne  testovaného  človeka  (doteraz

celkom 94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 5 (104),
Prešovský kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 3 (183).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezvýšil, zostáva na čísle 25.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 98, z ochorenia sa už zotavilo 741 ľudí.
Hospitalizovaných je 159 pacientov. U 39 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 6 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
3. mája 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 2 (99), Prešovský
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (180).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil na 25, pribudlo jedno úmrtie.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 643 ľudí.
Hospitalizovaných je 150 pacientov. U 43 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
2. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v sobotu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (355), Košický kraj 1 (236), Nitriansky kraj 0 (97), Prešovský
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (179).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 24.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 619 ľudí.
Hospitalizovaných je 137 pacientov. U 42 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
1. mája 2020 (4 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v piatok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 5 (355), Košický kraj 1 (235), Nitriansky kraj 1 (97), Prešovský
kraj 2 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (179).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o jedného, celkovo ich je 24.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 50, z ochorenia sa už zotavilo 608 ľudí.
Hospitalizovaných je 142 pacientov. U 44 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
30. apríla 2020 (7 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali vo štvrtok 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 94),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 5 (355), Košický kraj 1 (235), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 0
(172), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 nestúpol, celkovo ich je 23.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 54, z ochorenia sa už zotavilo 558ľudí.
Hospitalizovaných je 181 pacientov. U 56 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 8 osôb, na pľúcnej ventilácii

žiadny pacient.
29. apríla 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  evidovali  v stredu 1 prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz celkom 93),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (350), Košický kraj 1 (234), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 1
(172), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve, celkovo ich je 23.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 40, z ochorenia sa už zotavilo 504 ľudí.
Hospitalizovaných je 176 pacientov. U 52 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii 1

pacient.
28. apríla 2020 (7 nových prípadov)



V Banskobystrickom kraji neevidovali v utorok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom
92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (350), Košický kraj 1 (233), Nitriansky kraj 1 (96), Prešovský
kraj 1 (171), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 1 (116) a Žilinský kraj 0 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve, celkovo ich je 21.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 61, z ochorenia sa už zotavilo 464 ľudí.
Hospitalizovaných je 180 pacientov. U 53 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 8 osôb, na pľúcnej ventilácii

žiadny pacient.
27. apríla 2020 (3 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  neevidovali  v  pondelok  žiadny  prípad  pozitívne  testovaného  človeka  (doteraz

celkom 92), ďalšie kraje mali výsledky:  Bratislavský kraj 0 (348),  Košický kraj 1 (232), Nitriansky kraj 0 (95),
Prešovský kraj 2 (170), Trenčiansky kraj 0 (154), Trnavský kraj 0 (115) a Žilinský kraj 0 (178).

Bohužiaľ v pondelok zomreli dvaja pacienti z DSS, dobrou správou je, že z ochorenia sa vyliečilo ďalších 20
pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných 175 pacientov, u 57 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS
je 6 pacientov, na pľúcnej ventilácii nie je žiaden pacient. S podozrením na COVID-19 je hospitalizovaných 118
pacientov.

26. apríla 2020 (2 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 1 (348), Košický kraj 0 (231), Nitriansky kraj 0 (95), Prešovský
kraj 0 (168), Trenčiansky kraj 1 (154), Trnavský kraj 0 (115) a Žilinský kraj 0 (178).

Celkovo  sa  z  ochorenia  COVID-19  vyliečilo  už  403  ľudí,  z  toho  v  nedeľu  zaznamenali  9  vyliečených.
Hospitalizovaných je 186 osôb, z toho v 61 prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19.

Na jednotkách intenzívnej  starostlivosti  je sedem osôb a jedna osoba je na pľúcnej  ventilácii.  Nepribudlo
nijaké úmrtie, Slovensko dosiaľ eviduje 18 obetí.

25. apríla 2020 (6 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v sobotu 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 92), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (347), Košický kraj 0 (231), Nitriansky kraj 0 (95), Prešovský kraj 0 (168),
Trenčiansky kraj 0 (153), Trnavský kraj 2 (115) a Žilinský kraj 2 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol v sobotu o ženu z DSS Dom sv. Martina na
18. Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 8, z ochorenia sa už zotavilo 394 ľudí. Hospitalizovaných je
181 pacientov. U 64 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii sú 2 pacienti.

24. apríla 2020 (13 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v piatok 3 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 90), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (347), Košický kraj 3 (231), Nitriansky kraj 0 (95), Prešovský kraj 0 (168),
Trenčiansky kraj 0 (153), Trnavský kraj 4 (113) a Žilinský kraj 1 (176).

Pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 doposiaľ zomrelo 17. Počet vyliečených pacientov stúpol o 31,
teda viac sa vyliečilo ako pribudlo nových prípadov. Z ochorenia sa už zotavilo celkovo 386 ľudí.

Hospitalizovaných je 212 pacientov. U 69 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii sú
3 pacienti.

23. apríla 2020 (35 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  evidovali  2  prípady  pozitívne  testovaných  ľudí  (celkom  87),  ďalšie  kraje  mali

výsledky:  Bratislavský  kraj  6  (345),  Košický  kraj  4  (228),  Nitriansky  kraj  3  (95),  Prešovský  kraj  2  (168),
Trenčiansky kraj 11 (153), Trnavský kraj 5 (109) a Žilinský kraj 2 (175).

Pribudli  dve nové úmrtia.  Počet vyliečených pacientov stúpol  o 67,  z  ochorenia sa už zotavilo  355 ľudí.
Hospitalizovaných je 222 pacientov. U 64 bolo ochorenie potvrdené, na výsledky čaká 158 pacientov. Na JIS je 7
pacientov, na pľúcnej ventilácii zostáva 1 pacient.

22. apríla 2020 (81 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  evidovali  2  prípady  poztívne  testovaných  ľudí  (celkom  85),  ďalšie  kraje  mali

výsledky:  Bratislavský kraj  11 (339),  Košický kraj  21 (224),  Nitriansky kraj  16 (92),  Prešovský kraj  11 (166),
Trenčiansky kraj 1 (142), Trnavský kraj 10 (104) a Žilinský kraj 9 (173).

Pribudlo  jedno  úmrtie,  takže  aktuálny  počet  úmrtí  pacientov  s  pozitívnym  testom  na  COVID-19  je  15.
Hospitalizovaných je 265 pacientov, u 80 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS je osem pacientov, jeden
na umelej pľúcnej ventilácii.Celkový počet vyliečených stúpol na 288.

21. apríla 2020 (45 nových prípadov)
Najviac 12 nových prípadov za utorok eviduje Prešovský kraj (doposiaľ 155). Ďalej nasleduje Trenčiansky kraj

s 11 prípadmi (celkom 141) , Nitriansky kraj so šiestimi prípadmi (celkom 76), Trnavský kraj s piatimi prípadmi
(celkom 94).  Rovnako, po štyroch nových prípadoch pribudlo v Bratislavskom (celkom 328) a Košickom kraji
(celkom 204). V Banskobystrickom kraji sa objavili  počas utorka dva nové prípady (celkom 82) a jeden nový
prípad zaznamenali v Žilinskom kraji (celkom 164).

Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo už 284 ľudí, z toho za utorok zaznamenali 26 takýchto prípadov.
Hospitalizovaných  je  231  osôb,  z  toho  v  80  prípadoch  ide  o  ľudí  s  potvrdeným  ochorením  COVID-19.  Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je osem osôb a jedna je na pľúcnej ventilácii.

20. apríla 2020 (26 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž



27
Levice
OP Karusel
Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza

Muž
33
Prievidza

Muž
35
Prievidza

Muž
57
Prievidza

Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza

Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

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



Žena
47
Prievidza

Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

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

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

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

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

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

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

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



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

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda

Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda

Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37
Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena
26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena



34
Martin

Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55
Martin

Žena
56
Martin

Žena
57
Martin

Žena
61
Martin

Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok

Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza



Žena
52
Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice

Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin

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



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



Martin
DSS
Žena
–
Martin
DSS, vek neznámy
Žena
44
Košice – okolie
OP Karusel
Muž
21
Revúca
OP Karusel
Žena
54
Revúca
OP Karusel
Muž
13
Rim. Sobota
OP Karusel
Muž
28
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
46
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
78
Spišská N. Ves
OP Karusel
Muž
36
Čadca
v karanténnom stredisku Modra
Z pozitívne testovaných pacientov za sobotu sa 1 pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z

OP Karusel a 25 je z DSS zariadenia v Martine.
V nemocniciach je hospitalizovaných 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká

na výsledky testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.
Žiaľ, pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. V Univerzitnej nemocnici Bratislava

zomrela ďalšia žena z DSS Pezinok. Na Slovensku tak zomrelo doteraz 12 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-
19.

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
26

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava



Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23

Ilava

Žena
67

Ilava

Muž
44

Košice – okolie

Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17



Martin

Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20

Michalovce

Žena
24

Nové Zámky

Žena
36

Nové Zámky

Žena
50

Nové Zámky

Žena
81



Poprad

Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena
67

Revúca

Žena
23

Senica

Muž
53

Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21



Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava

Muž
60

Trnava

Žena
62

Trnava

Muž
30

Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž



67

Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS

Žena
61

Stará Ľubovňa

prekladaná do DSS

Žena
8

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce



v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
21

Michalovce

v karant. stredisku Modra

Žena
39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30



Nitra

v karant. stredisku Poprad

Muž
38

Nové Zámky

v karant. stredisku Poprad

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Muž
Bardejov
66
Muž
Bratislava
73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž
Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava



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



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



Muž
Prievidza
37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž
Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena
Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27
Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27
Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
33
Muž
Vranov nad Topľou
40
v karant. stredisku Lešť
Muž
Vranov nad Topľou
27
Muž



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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov)
Pohlavie

Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
5
Bratislava
Muž
24
Bratislava
Muž
62
Bratislava
Žena
37
Bratislava
Muž
78
Liptovský Mikuláš
Muž
81
Košice
Žena
92
Senec
Žena
55
Spišská Nová Ves
Žena
67
Nové Zámky
Muž

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena



55
Pezinok
DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok
DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena

88
Pezinok
DSS
Žena

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



Spišská Nová Ves
Muž
42
Trnava
Žena
34
Vranov nad Topľou
Z  ochorenia  COVID-19  sa  na  Slovensku  doteraz  vyliečilo  podľa  hlásení  regionálnych  úradov  verejného

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

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

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

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

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

13. apríla 2020 (66 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Nitra
Žena
58
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
61
Pezinok
DSS
Muž
39
Košice – okolie
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
30
Bánovce nad Bebr.
v kar. stredisku VDZ VS Financie
Žena
85
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
69
Pezinok
DSS
Žena
56
Pezinok



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



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



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



Bratislava
Žena
86
Bratislava
Žena
88
Bratislava
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Vek



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

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

Muž
39
Vranov nad Topľou

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

Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80
Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena
20
Bratislava

Muž
24
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Žena
54
Liptovský Mikuláš
neznáma, v karanténnom stredisku
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 73

prípadoch sa  čaká na výsledok  testov.  Na jednotke intenzívnej  starostlivosti  sú  tri  osoby,  šesť  pacientov  si
vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásenia nemocníc ministerstvu
zdravotníctva 23 ľuďom na Slovensku. Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

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



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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
45
Spišská Nová Ves

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60
Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina

Žena
26
Dunajská Streda

Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec

Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
Pezinok



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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Žena
Aktuálne je podľa Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44

bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Chorobe doteraz podľahli dve osoby,
vyliečilo sa 23 pacientov.

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
40
Zlaté Moravce

Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin



Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda

Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava

Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17
Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena
32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
Košice – okolie

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



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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Žena
31
Trenčín

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča

Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín

Muž
62
Bratislava

Žena
32
Bratislava

Žena
69
Trenčín

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

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie



Muž
52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

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

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

Muž
61
Prievidza

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

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29



Pezinok

Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava

Žena
24
Rožňava

Žena
42
Pezinok

Žena
51
Prešov

Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava

Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena



60
Bratislava

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

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43
Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž
29
Bratislava

Žena
54
Bratislava

Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky



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

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21
Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena
46
Malacky

Žena
28
Pezinok

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA



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

Žena
41
Piešťany

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

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

Muž
62
Bratislava

Žena
28
Banská Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena



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

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

Žena
20
Brezno

Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55



B. Bystrica

Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica

Žena
10
Martin

Muž
67
Martin

Muž
41
Bratislava

Žena
27
Košice
adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
Žena
77
B. Bystrica
adresa neznáma, vyšetrená v BB
Celkovo  22  pozititívnych  osôb  sa  nachádza  v  karanténnom  centre.  Z  celkového  počtu  1448  testov  za

pondelok, súkromné laboratóriá urobili 155 testov, u dvoch osôb osôb boli výsledky pozitívne. Štátne laboratóriá
urobili 1293 testov a zachytili 45 pozitívnych osôb.

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov)



Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

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

Žena
30
Pezinok

Žena
43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž
36
Bratislava

Muž
23
Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž
56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno



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



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

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



43
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov z rakúskeho Tirolska, ktorí sa vracali

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Muž
Muž
Ženy
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Muž
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 171 pacientov, z toho u 63 bol koronavírus potvrdený, v

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93

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



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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
V súčasnosti je hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa

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

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

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

1. apríla 2020 (26 nových prípadov)
- muž, 27, Banská Bystrica
- muž, 74, Bardejov
- žena, 72, Bardejov
- muž, 62, Bardejov
- muž, 21, Bratislava
- žena, 47, Bratislava
- muž, 18, Bratislava
- žena, 26, Brezno
- žena, 23, Brezno
- žena, 22, Brezno
- muž, 70, Ilava
- žena, 38, Košice
- žena, 57, Košice
- muž, 68, Košice
- žena, 48, Malacky
- muž, 46, Martin
- žena, 65, Poprad
- žena, 29, Poprad
- muž, 31, Prievidza
- žena, 30,Prievidza
- žena, 24, Sabinov



- žena, 42, Senec
- žena, 26, Tvrdošín
- muž, 30, Žiar nad Hronom
- muž, 67, Žilina
- muž, 20, Žilina
Počet nových prípadov choroby COVID-19 spôsobenej  koronavírusom v ČR stúpol  na 3 604. Ochoreniu

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Medzinárodné štatistiky uvádzajú na Slovensku prvú obeť koronavírusu. u nás sa to zatiaľ zatiaľ považuje za

pravdepodobné  úmrtie  v  tejto  súvislosti.  Ide  o  bývalého  primátora  Bojníc  Vladislava  Oravca  (†60),  ktorý  po
pozitívnom teste na koronavírus a pobyte v nemocnici zomrel v domácej liečbe na obojstranný zápal pľúc.

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena



Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Tretina  nových  prípadov  je  z  ohrozenej  skupiny,  medzi  pozitívnymi  je  deväť  pacientov  nad  60  rokov.

Najmladším pacientom je trojročné dievčatko a najstaršou 80 – ročná žena.
Slovensko naopak registruje v poradí už tretieho vyliečeného pacienta z ochorenia Covid-19. Ide o 39 –

ročného muža, ktorý ležal na infektológii v bystrickej Rooseveltovej nemocnici. Minister zdravotníctva SR Marek
Krajčí informoval, že v prípade rizikového pacienta s výraznými komplikáciami, ktorý je vo vážnom stave, nastalo
mierne zlepšenie.

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

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

28. marca 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Košice
- Muž, okres Galanta
- Muž, okres Zlaté Moravce
- Muž, okres Žilina
- Žena, okres Senica
- Žena, okres Humenné
- Muž, okres Bardejov
- Žena, okres Bratislava
- Žena, okres Dunajská Streda
- Muž, okres Partizánske
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Považská Bystrica



- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Partizánske
- Žena, okres Rimavská Sobota
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Partizánske
Kým na Slovensku napriek zvýšenému počtu testovaných ľudí zatiaľ dramaticky nestúpa počet nakazených

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

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

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

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

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

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

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

NCZI:
0-14 rokov = 7.89%
15-29 rokov = 24.44%
30-44 rokov = 33.84%
45-59 rokov = 21.05%
viac ako 60 rokov = 12.78%
26. marca 2020 (43 nových prípadov)
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov
- muž, FN Trnava, okres Trnava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Banská Bystrica
- muž, okres Bratislava



- muž, okres Žilina
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Trnava
- žena, okres Sereď
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Malacky
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Nitra
- muž, okres Prešov
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Košice
- muž, okres Ružomberok
- žena, okres Martin
- žena, okres Prievidza
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Prešov
- muž, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Bardejov
- žena, okres Ilava
- žena, okres Stará Ľubovňa
- žena, okres Lučenec
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Nitra
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium
Na Slovensku je  momentálne jeden pacient s  koronavírusom v kritickom stave,  ktorý bojuje  o život  a  je

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– muž, UN Martin, okres Martin
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou
– žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
– žena, ÚNV Ružomberok
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko
– žena, FN Nitra, Golianovo
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby
– žena, FN Trnava, Senica
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR



– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, FNsP Prešov
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
– žena, Michalovce
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza
20. marec 2020 (14 nových prípadov)
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska
– žena, UN Martin,
– muž, UN Martin,
– žena, UN Martin,
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž
19. marec 2020 (19 nových prípadov)
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza
– muž, domáca izolácia, Bratislava
– žena, domáci odber, Bratislava
– žena, domáci odber, Bratislava
– muž, domáci odber, Bratislava
– muž, FN Trenčín, Nedašovce
– muž, FN Trenčín, Trenčín
-muž, FN Trenčín, Skačany
– muž, FN Trenčín, Ilava
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica
– muž, FN Trenčín, Ilava
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná
– žena, FN Trenčín, Trenčín
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce
– muž, FNsP Prešov, Poprad
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza



– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu

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

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

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

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

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

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

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



– 1 muž, 7okres Nové Zámky.
13. marec 2020 (11 nových prípadov)
– muž, Bratislava, domáca izolácia
– žena, Košice, domáca izolácia
– chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. Polícia a inšpekcia na podnet Polláka z OĽaNO stále vyšetrujú údajnú bitku 
rómskych detí počas karantény v Krompachoch

[25.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; Jaroslav Zajac]

https://www.hlavnespravy.sk/policia-inspekcia-podnet-pollaka-olano-stale-vysetruju-
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udajnu-bitku-romskych-deti-pocas-karanteny-krompachoch/2209798

Bratislava 25. júna 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)
Prípad piatych maloletých detí z Krompách, ktoré mali počas karantény palicou zbiť príslušníci policajného

zboru je stále živý a rieši ho Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra (viac v článku). Výpovede policajtov a
osadníkov sa v tejto veci rôznia, preto sa inšpekcia obrátila aj na detských psychológov. V prípade preukázania
viny v súvislosti s prípadným zneužitím právomocí verejného činiteľa hrozí policajtom trest odňatia slobody na 4
až 10 rokov

Na snímke rodičia s dotknutými deťmi
O tom, v akom štádiu je v súčasnosti vyšetrovanie medializovaného prípadu tento týždeň informovala televízia

Gipsy Television, ktorá na celú vec koncom apríla upozornila.
Podľa osadníkov a podľa výpovedí samotných detí mal policajt palicou biť najmä po nohách 7 až 11 ročné

deti, ktoré sa pokúsili opustiť oblasť karantenizovanú kvôli pandémii Covid-19.
Policajt naopak odmieta vinu a podľa uvedenej televízie práve on na problém upozornil svojho nadriadeného,

keď ho osadníci začali obviňovať z útoku na deti.
„Nadriadený  policajt  bol  udalosť  preveriť  priamo  na  mieste  a  keďže  vyjadrenia  policajta  a  miestnych

obyvateľov osady boli protichodné, vec sme odovzdali príslušnému útvaru v danej veci konať, Úradu inšpekčnej
služby MV SR, aby bola vec objektívne vyšetrená,“ povedala policajná hovorkyňa Jana Mesárová.

V súčasnosti vedie trestné stíhanie vo veci podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa
Úrad  inšpekčnej  služby  Ministerstva  vnútra  SR.  Trestné  oznámenie  vo  veci  podal  poslanec  Európskeho
parlamentu za hnutie OĽaNO Peter Pollák, ktorý bol v minulosti splnomocnencom vláde pre rómske komunity.

„Vzhľadom  na  vek  poškodených  osôb,  musí  v  tomto  prípade  vyšetrovateľ  úzko  spolupracovať  nielen  s
právnymi zástupcami, ale aj s detskými psychológmi,“ uviedla tento týždeň pre Gipsy Television Petra Friese z
Tlačového odboru ministerstva vnútra.

Policajtovi v prípade dokázania zneužitia právomoci verejného činiteľa na chránenej osobe hrozí trest odňatia
slobody na 4 až 10 rokov.

Karanténna zóna
Predmetom sporu nie je len to, či policajt bil maloleté deti, ale nesúlad vo výpovediach je aj v tom, či deti

opustili  stráženú  karanténnu  zónu.  Matka  dvoch  z  piatich  údajne  zbitých  detí  pre  televíziu  uviedla,  že  deti
karanténnu oblasť neopustili.

Naopak,  splnomocnenkyňa  vlády pre rómske komunity  Andrea Bučková vo svojom vyhlásení  ku prípadu
poznamenala: „Na miesto prišli ako prví zamestnanci našej regionálnej kancelárie zo Spišskej Novej Vsi, ktorí
sa snažili upokojovať situáciu a hroziacu eskaláciu násilia voči zložkám PZ SR. Po následnom preverení príčin
roztržky zistili, že skupina maloletých detí sa dostala mimo karanténnu zónu, pričom ich príslušníci PZ SR začali
naháňať a jeden z nich ich podľa vyjadrenia detí bil obuškom po nohách,“ povedala v tom čase Bučková.

Jaroslav Zajac
[Späť na obsah]

45. Polícia obvinila 55-ročného muža z obce Rudňany za fyzické napadnutie
[25.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP]

https://www.hlavnespravy.sk/policia-obvinila-55-rocneho-muza-obce-rudnany-za-
fyzicke-napadnutie/2209610

Rudňany 25. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Trnavský kraj)
Polícia obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví  v štádiu pokusu 55-ročného muža z obce Rudňany,  okres

Spišská Nová Ves. Obvinený v pondelok (22. 6.) vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v miestnej
osade fyzicky napadol 29-ročného muža tak, že ho kuchynským nožom pichol do oblasti chrbta. Informovala o
tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová

Ilustračné foto
Mužovi  spôsobil  podľa  predbežnej  lekárskej  správy  ťažké  zranenia  s  doposiaľ  presne nezistenou  dobou

liečenia. „Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za
tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ uviedla Mésarová.

Priblížila, že v pondelok boli do miestnej osady vyslané policajné hliadky, kde sa vyhrotila situácia po incidente
medzi dvoma mužmi. „Na mieste sa nachádzal dav približne 200 miestnych obyvateľov, prevažne pod vplyvom
alkoholu.  Aby  nedošlo  k  narušeniu  verejného  poriadku  či  hromadnej  bitke,  boli  na  miesto  privolané  ďalšie
policajné  posily  Krajského  riaditeľstva  Policajného  zboru  Košice,  ktorých  zásah  nebol  potrebný,“  opísala
Mésarová. Dodala, že zo strany polície voči miestnym obyvateľom neboli použité donucovacie prostriedky.

[Späť na obsah]
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46. Čísla stúpajú. Za stredu pribudlo 23 nových prípadov koronavírusu
[25.06.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mynovohrad.sme.sk/c/22433630/cisla-stupaju-za-stredu-pribudlo-23-novych-
pripadov-koronavirusu.html

V Banskobystrickom kraj nepribudol žiadny.
BRATISLAVA. V stredu otestovali 936 ľudí, 23 testov bolo pozitívnych. Počet ľudí infikovaných koronavírusom

tak  na  Slovensku  stúpol  na  1  630.  Laboratóriá  otestovali  už  takmer  205-tisíc  vzoriek.  Chorobe  v  stredu
nepodľahla žiadna ďalšia osoba. Vyliečili sa štyria pacienti, ochorenie prekonalo spolu už 1 452 ľudí. Národné
centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Z  23  pozitívne  testovaných  ľudí  bolo  dvanásť  mužov  a  jedenásť  žien.  Informovala  o  tom  hovorkyňa
Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. "Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z
bratislavského  okresu,  dvaja  ľudia  sú  z  okresu  Spišská Nová Ves,  dvaja  z  okresu  Humenné,  v  okresoch
Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice bolo po jednej pozitívne testovanej osobe,"
uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Čo  sa  týka  jedenástich  pozitívne  testovaných  prípadov  z  Čadce,  ide  podľa  rezortu  o  aktívnu  prácu
regionálnych hygienikov, dohľadávanie kontaktov aj predtým pozitívne testovaných ľudí v tomto regióne.

V  nemocniciach  je  aktuálne  s  novým  koronavírusom  alebo  podozrením  naň  hospitalizovaných  dvadsať
pacientov.  “Z nich štyria  majú potvrdené ochorenie Covid-19, jeden pacient je na JIS, nikto z nich nie je na
pľúcnej  ventilácii,”  doplnil  šéf  rezortu  zdravotníctva.  Z  1  452  doteraz  vyliečených  ľudí  bolo  195  z  nich
hospitalizovaných, ostatní boli v domácej izolácii.

[Späť na obsah]

47. Ministerstvo dopravy spúšťa nové sezónne vlaky na podporu cestovného 
ruchu na Slovensku

[25.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:Ministerstvo dopravy a výstavby SR]

https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-
podporu-cestovneho-ruchu-slovensku/2210548

Spišské Podhradie 25. júna 2020 (HSP/Foto:Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
Ministerstvo dopravy spúšťa nové vlakové spojenia v regiónoch Slovenska. Fungovať budú od 4. júla počas

celej  letnej  sezóny a pomôžu opätovne naštartovať  cestovný ruch u nás.  Nové sezónne vlaky sú jedným z
projektov, ktoré súčasné vedenie rezortu dopravy v spolupráci s oblastnými organizáciami CR realizuje prioritne
na podporu domáceho cestovného ruchu na Slovensku,  ktorý  patrí  k  najdôležitejším  prierezovým odvetviam
nášho hospodárstva.

Mapa
„Som veľmi rád, že spúšťame nové sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu zviditeľniť nové turistické destinácie a

možno aj málo známe lokality na Slovensku. Chceme, aby ľudia mali možnosť spoznávať naše regióny a práve
tieto  sezónne  vlaky  považujem  za  spojenie  príjemného  s  užitočným.  Zároveň  všetkých  vyzývam,  aby  túto
možnosť  využili  a vyskúšali,  pretože  som presvedčený,  že  Dovolenka na Slovenku je  dobrý nápad,“  uviedol
minister dopravy Andrej Doležal.

Na snímke minister dopravy Andrej  Doležal  Nové sezónne vlaky prioritne smerujú do nových turistických
oblastí aj s ohľadom na podporu cykloturistiky. Rezort dopravy v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu
vyberali miesta ich prevádzky tak, aby dokázali verejnosť niečím výnimočným osloviť. Návštevníci tak budú môcť
spoznávať Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Morava, objavovať krásy Slovenského rudohoria či históriu našich
hradov.

Ministerstvo  dopravy  dlhodobo  presadzuje  zavedenie  nových  vlakov  počas  letnej  sezóny  na  Slovensku.
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zviditeľniť a podporujú rozvoj samotných regiónov. V nasadených vlakov bude
platiť  klasické  cestovné  vrátane  všetkých  zliav  bezplatnej  prepravy  pre  vybrané  skupiny  cestujúcich  podľa
stanoveného cestového poriadku.

Prehľad sezónnych vlakov:
- BRATISLAVA – PLAVECKÉ PODHRADIE (medzinárodná diaľková cyklotrasa popri rieke Morava, Plavecké

Podhradie)

https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-podporu-cestovneho-ruchu-slovensku/2210548
https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-dopravy-spusta-nove-sezonne-vlaky-podporu-cestovneho-ruchu-slovensku/2210548
https://mynovohrad.sme.sk/c/22433630/cisla-stupaju-za-stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-koronavirusu.html
https://mynovohrad.sme.sk/c/22433630/cisla-stupaju-za-stredu-pribudlo-23-novych-pripadov-koronavirusu.html


- KOŠICE – ROŽŇAVA – PLEŠIVEC – MURÁŇ (Betliar, Krásna Hôrka, Slovenský kras, Muránska planina)
- PREŠOV – SABINOV – STARÁ ĽUBOVŇA (Ľubovniansky hrad)
- BANSKÁ BYSTRICA – MLYNKY
- PREŠOV – MARGECANY – BANSKÁ BYSTRICA (Čiernohronská železnica a Lesnícky skanzen Vydrovo,

Brusno, Dobšinská ľadová jaskyňa, Slovenský raj)
- ZVOLEN – BANSKÁ ŠTIAVNICA (pamiatky UNESCO)
- SPIŠSKÁ NOVÁ VES – SPIŠSKÉ PODHRADIE (Spišský hrad a Spišská kapitula)
Redakciu informoval Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu

hovorca Ministerstva dopravy a výstavby SR.
[Späť na obsah]

48. Východ hlási sedem nových prípadov. Dohromady ich pribudlo 23
[25.06.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Daniela Marcinová]

https://korzar.sme.sk/c/22433613/vychod-hlasi-sedem-novych-pripadov-dohromady-
ich-pribudlo-23.html

Slovensko už nemá ani jeden okres bez nákazy.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V stredu na Slovensku pribudlo ďalších 23 nakazených.
Pozitívne testy boli odhalené spomedzi 936 vzoriek vyšetrených za uplynulý deň
Celkový počet nakazených je aktuálne na čísle 1630.
Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Ako upresnil  minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), medzi novonakazenými bolo dvanásť mužov a

jedenásť žien.
„Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu

Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce,
Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice,” upresnil.

Na  Slovensku  sa  z  choroby  Covid-19  vyliečilo  už  1452  ľudí,  z  toho  podľa  slov  ministra  bolo  195  v
nemocniciach, ostatní sa liečili v domácej izolácii.

Aktuálne sú v nemocniciach hospitalizovaní štyria pacienti s potvrdeným novým koronavírusom, z ktorých je
jeden na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Pľúcnu ventiláciu nepotrebuje ani jeden z nich.
Podľa portálu korona.gov.sk stúpol sedemdňový kĺzavý medián na hodnotu desať.
Úmrtia zostávajú na čísle 28.

[Späť na obsah]

49. Testy odhalili 23 infikovaných, najviac chorých je z okresu Čadca
[25.06.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR]

https://domov.sme.sk/c/22433603/koronavirus-na-slovensku-nove-pripady.html

Na Slovensku potvrdili koronavírus celkovo 1630 pacientom. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 1452.
Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.
BRATISLAVA. V stredu (24. 6.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo

krajina doteraz eviduje 1630 nakazených COVID-19.
Koronavírus na Slovensku: Mapa a vývoj počtu nakazených
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.
"Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja sú z Bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z

okresu  Spišská Nová Ves,  dvaja  z  okresu  Humenné,  jeden  pozitívne  testovaný  človek  bol  v  okresoch
Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí
(OĽaNO).

Spolu sa zatiaľ  vykonalo 204 847 testov,  počas stredy ich bolo 936.  Celkovo sa z ochorenia COVID-19
vyliečilo 1452 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení.

Hospitalizovaných je 20 osôb, v štyroch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je jedna osoba a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

https://domov.sme.sk/c/22433603/koronavirus-na-slovensku-nove-pripady.html
https://korzar.sme.sk/c/22433613/vychod-hlasi-sedem-novych-pripadov-dohromady-ich-pribudlo-23.html
https://korzar.sme.sk/c/22433613/vychod-hlasi-sedem-novych-pripadov-dohromady-ich-pribudlo-23.html


Na  Slovensku  v  stredu  nepribudlo  žiadne  úmrtie  pacienta  s  pozitívnym  testom  na  COVID-19.  Celkovo
Slovensko doteraz eviduje 28 úmrtí.

[Späť na obsah]
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