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1,1 milióna eur bude stáť obnova letného kúpaliska v Spišskej Novej Vsi. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. KRÁTKE SPRÁVY Z NÁŠHO KRAJA: MESTÁ, OBCE A ULICE 
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OBNOVUJÚ KÚPALISKO 
Obnova letného kúpaliska v Spišskej Novej Vsi bude stáť 1,1 milióna eur, z toho 80 percent je dotácia Úradu 

vlády SR, 20 percent je spolufinancovanie mesta. V uplynulých dňoch ukončili opravu brodísk, veľkého 
plaveckého bazéna, novú fóliu dostáva aj detský bazén. Aktuálna investícia za približne 70-tisíc eur ešte nie je 
finálna. Informuje o tom radnica na sociálnej sieti. „Opravy budú pokračovať jesennou rekonštrukciou technických 
a technologických zariadení. V prvom rade dôjde k rekonštrukcii bazénovej technológie letného kúpaliska a krytej 
plavárne. Zmodernizujeme zariadenia, vytvoríme dva samostatné technologické okruhy pre plavecké bazény a 
pre detské bazény. Tým pádom budeme schopní vykurovať jednotlivé bazény podľa potreby, a to plavecké na 26 
stupňov Celzia a detské na 28 stupňov Celzia,“ uviedol riaditeľ Správy telovýchovných zariadení v Spišskej 
Novej Vsi Vladimír Hovaňák s tým, že na jar budúceho roka budú pokračovať opravou výmenníkovej stanice, 

ktorá zabezpečuje teplo pre celý areál. Tá je už v havarijnom stave a jej modernizácia je nevyhnutná. 
DÁŽĎ ZAPLAVIL DVORY 
Spolu šesť výjazdov evidujú od nočnej prietrže mračien hasiči v Košickom kraji, prevažne išlo o odčerpávanie 

vody z pivníc a popadané konáre stromov. V piatok odstraňujú jej následky ešte vo Veľkých Kapušanoch v okrese 
Trebišov. Uviedla to operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v 
Košiciach. Podľa vedúceho technickoorganizačného oddelenia veľkokapušianskeho mestského úradu Gejzu 
Doboša evidujú problém v časti Veškovce, kde rigol pri ceste nestíhal odvádzať dažďovú vodu a čiastočne 
zaplavil dvory. „Voda už stiekla, pomaly sa to normalizuje,“ povedal. Kanalizačnými splaškami čiastočne zaplavilo 
aj úsek Ulice Sándora Petőfiho. „Ide o nižšie položenú ulicu. Kanalizácia nedokázala pohltiť všetku dažďovú 
vodu, ktorá zvrchu stiekla a vytlačilo to naspäť. Na úseku 15 až 20 metrov cesty a chodníka v lokalite Centrum II 



je nános zeminy, ktorú zmylo z jednej stavby,“ spresnil s tým, že na odstraňovaní dôsledkov búrky pracujú. Výšku 
spôsobených škôd zatiaľ nevedel odhadnúť. 

CHCÚ POMÔCŤ KORYTNAČKÁM 
Pracovníci Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Latorica odstránili v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Tajba 

v Strede nad Bodrogom (okres Trebišov) náletové dreviny. Správa CHKO Latorica to uvádza na svojej 
internetovej stránke. Opatrenie má pomôcť vytvoriť vhodné podmienky pre kladenie vajíčok korytnačky močiarnej. 
Tá je jediným pôvodným druhom korytnačky na území Slovenska. V súčasnosti je vedená v Červenom zozname 
SR obojživelníkov a plazov ako kriticky ohrozená. Národná prírodná rezervácia Tajba je jediným miestom výskytu 
korytnačky močiarnej na Východoslovenskej nížine. Chránený druh európskeho významu sa celkovo vyskytuje v 
niekoľkých lokalitách Východoslovenskej, Podunajskej a Borskej nížiny. Podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) sa 
na Slovensku vyskytuje 300 až 500 jedincov korytnačky močiarnej a jej populácia klesá. Na území NPR Tajba sa 
zvyknú rozširovať náletové dreviny, najmä agát biely, ktoré korytnačke sťažujú kladenie vajíčok. 

OHROZUJÚ TÝM OBYVATEĽOV 
Na území Vysokých Tatier nie je zabezpečených 43 percent odpadu vôbec a 33 percent je zabezpečených 

nedostatočne. Upozorňuje na to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Nezabezpečený odpad spôsobuje, že 
medvede prichádzajú do blízkosti ľudských obydlí. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu ŠOP Anna 
Weissová. ŠOP v tejto súvislosti podala podnet aj na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), aby 
preskúmala podozrenie z nezákonného nakladania s odpadom. „Ku dňu 18. 6. 2020 eviduje ŠOP SR na území 
mesta Vysoké Tatry celkovo 115 nezabezpečených a 89 nedostatočne, nevhodne zabezpečených stojísk odpadu 
alebo samostatne stojacich odpadových nádob,“ konštatujú Michal Haring a Martin Peleš zo Zásahového tímu pre 
medveďa hnedého. Spresnili, že odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení sú pre medvede 
voľne prístupné bez zabezpečenia. Zo zistení zásahového tímu vyplýva, že medvede sú pozorované pri jedení 
potravy, ktorá pochádza z nezabezpečených odpadových nádob. 

ROBIA ZMENY V DOPRAVE 
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ruší od pondelka 6. júla niektoré protipandemické opatrenia v 

mestskej hromadnej doprave (MHD). Informovala o tom Vladimíra Petrušová z DPMK. „Z dôvodu zníženia úrovne 
protipandemických opatrení, rovnako aj z dôvodu zvýšenia účinnosti klimatizácie vo vozidlách MHD, od pondelka 
6. júla rušíme povinnosť otvárania všetkých dverí v prostriedkoch MHD. Opätovne zavádzame dopytové otváranie 
dverí vo všetkých vozidlách MHD. Cestujúci sú tak povinní pre nástup a výstup z vozidla stlačiť tlačidlo 
dopytového otvárania dverí,“ uviedla Petrušová. Zákaz nástupu prednými dverami v autobusoch a zrušenie 
doplnkového predaja cestovných lístkov u vodiča ostáva naďalej v platnosti. Pre cestujúcich v MHD platí 
povinnosť používania ochranného rúška. „Vyzývame verejnosť, aby sa riadila nariadeniami vlády a príslušnými 
nariadeniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach,“ dodala Petrušová. 

ZRANENÁ JE LEN VODIČKA 
Hromadná dopravná nehoda šiestich áut sa stala v piatok okolo 15.15 hod. medzi obcami Slavec a Brzotív v 

okrese Rožňava. Na mieste zasahovali všetky záchranné jednotky, úsek bol dlhé hodiny neprejazdný. Nehodu 
podľa informácií od Jaroslava Ličáka z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Košiciach spôsobila 34-ročná vodička z Rožňavy, ktorá šoférovala osobné auto značky Volkswagen 
Sharan. Rožňavčanka zrejme v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla prešla po prejdení miernej 
pravotočivej zákruty do protismeru a bočne sa zrazila s protiidúcim nákladiakom značky DAF, ktorý šoféroval 53- 
ročný šofér z Košíc. Potom v protismere narazila do ľavého boku protiidúceho Citröenu Jumper, ktoré viedol 47-
ročný Košičan. „Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu vodičky Volkswagenu. Škoda na motorových vozidlách 
bola predbežne vyčíslená na sumu 30 000 eur,” uviedol k výsledkom nehody policajný hovorca s tým, že test na 
alkohol bol u všetkých účastníkov nehody negatívny. 

Stranu pripravili redaktori: Mária Rusnáková, (TASR), (SITA)z foto: KR PZ, (TASR), archív redakcie 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Vyhrážali sa svojim družkám 
[07.07.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Polícia obvinila z vyhrážania sa 37-ročného muža z okresu Košice okolie a 48-ročného 
muža z okresu Spišská Nová Ves. Obaja sa v sobotu vyhrážali svojim družkám zabitím nožom, sekerou i 

kosákom. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že obom mužom za tento 
čin hrozia až tri roky vo väzení. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Sceľovanie pôdy prospeje obciam 
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PROJEKTY 
Pozemkové úpravy sa po 10 rokoch znovu rozbehnú. Čaká sa na podpis 130 zmlúv o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Starostovia obcí sú na proces pripravení. 

Helena Kokolová 
Odpovedá ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
1. Ďalšie financovanie 
Ako sa budú financovať projekty pozemkových úprav? 
Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Po podpise sa 
začnú vykonávať úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na projekty 
pozemkových úprav aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení, akými sú remízky, vetrolamy, aleje, 
vodozádržné a protierózne opatrenia, či už zo štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov vrátane pripravovaného 
programu EÚ Next Generation. 

2. Aktuálna situácia 
Aká je aktuálna situácia v rozdrobenosti vlastníctva? 
Na Slovensku máme viac ako 3 500 katastrálnych území so sto miliónmi vlastníckych vzťahov. Na jednu 

parcelu pripadá priemerne 12 vlastníkov. Takmer za 30 rokov sa urobilo len 431 projektov pozemkových úprav. 
Vláda deklaruje, že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy na celom Slovensku ukončené, čo vyrieši problémy 
katastra, pôdy, nájomných vzťahov, ale aj kríženia farmárov na poliach. 

3. Prvý zoznam území 
Predchádzajúca vláda schválila zoznam prvých katastrálnych území, na ktorých sa projekty budú financovať 

už zo štátneho rozpočtu. Aký kľúč sa zvolil pri výbere? 
Zoznam vypracovala medzirezortná komisia zriadená ministerstvom pôdohospodárstva. Jej úlohou bolo 

vyhodnotiť skupiny kritérií naliehavosti podľa katastrálnych území a územných obvodov prvostupňovej štátnej 
správy na úseku pozemkových úprav. Vo vlastníckych kritériách môže katastrálne územie získať maximálne 200 
bodov, v odborných rezortných kritériách a odborných mimorezortných kritériách maximálne po 100 bodov. 

4. Rozdrobenosť parciel 
Zaváži pri výbere katastrov rozdrobenosť vlastníctva na danom území? 
Vlastnícke kritériá sú stále a nemenné. Vyhodnocujú sa každoročne z údajov katastra pre každé katastrálne 

územie mimo zastavaného územia obce. Zisťuje sa priemerný počet: parciel na jedného vlastníka, vlastníkov na 
jednu parcelu, parciel na liste vlastníctva na jeden hektár, vlastníkov na jeden hektár, vlastníckych vzťahov na 
jeden hektár. Ďalej podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej pôdy, podiel poľnohospodárskej pôdy bez 
špeciálnych kultúr, podiel lesných pozemkov. 

5. Odborné kritériá výberu 
Aké ďalšie kritériá rozhodovali pri výbere katastrálnych území? 
Odborné rezortné kritériá, ktoré je možné v budúcnosti komisionálne meniť alebo dopĺňať podľa potrieb 

ministerstva pôdohospodárstva. 
6. Budovanie zariadení 
V katastri územia Melek sú pozemkové úpravy dokončené, tiež v Nýrovciach. Kto všetko pracoval na 

projektoch? 
Na projektoch pracovali nielen geodeti, ale aj stavbári, vodohospodári, projektanti, vinohradníci, krajinní 

architekti a mnohí ďalší odborníci. Problém je multirezortný, dotýka sa pôdohospodárstva, životného prostredia aj 
dopravy. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský na odbornom seminári priamo na mieste zdôraznil, že treba 
pozemky nielen sceľovať, ale aj tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné 
plochy. 

Odpovedá Rastislav Slanina, starosta obce Kopernica 
7. Situácia v Kopernici 
Mohli by ste opísať situáciu v rozdrobenosti pozemkov v katastrálnom území vašej obce? 
Máme približne sedemtisíc parciel, jeho rozloha je 1 750 hektárov. Na jednej parcele je niekoľko vlastníkov. 

Pod jednou takzvanou céčkovou parcelou C-KN, na ktorej nie je založený list vlastníctva, je sto aj viac takzvaných 
éčkových E-KN parciel, kde už sú uvedení skutoční vlastníci. Niektoré parcely sú v E-KN stave vedené ako trvalé 
trávnaté porasty alebo ako orná pôda, ale v C-KN stave sú už vedené ako lesné pozemky. 

8. Výber miestnych daní 
Čo od pozemkových úprav očakávate? 
Predovšetkým také nové usporiadanie pozemkov, aby každý vlastník mal namiesto viacerých parciel jednu 

ucelenú v podiele 1/1. Aby bol do katastra nehnuteľností zapísaný skutočný stav, ako sa parcela v skutočnosti 
využíva. Obci to zjednoduší určiť, kto konkrétne pozemky vlastníkov užíva, a zjednoduší sa tým aj výber daní, 
keďže za vlastníkov ich platia v prvom rade tí, ktorí ich pozemky užívajú. V našej obci máme troch väčších 
agrodnikateľov a asi dvoch menších samostatne hospodáriacich roľníkov. Aj títo však majú problémy pri 
uzatváraní nájomných zmlúv, keďže každý pozemok má viacero vlastníkov. Následne tak majú problém pri 
žiadostiach o dotácie. To sú aj dôvody, pre ktoré hodnotím veľmi pozitívne fakt, že sme sa vôbec dostali na 
zoznam obcí, v ktorých sa v najbližšom období má projekt vykonať. 

9. Prípravné konanie 



Obce na zozname by mali mať za sebou už prípravné konanie. Absolvovali ste ho? 
Ešte v roku 2015. Naša obec zaslala žiadosť o preverenie dôvodov naliehavosti a hospodárskej účelnosti 

vykonania pozemkových úprav. Adresovali sme ju Okresnému úradu v Žiari nad Hronom, jeho pozemkovému a 
lesnému odboru. Posledný aprílový deň 2015 nariadil prípravné konanie a následne nariadil konanie o začatí 
pozemkových úprav. Odvtedy sa veci nepohli alebo nemám žiadne ďalšie informácie. 

Odpovedá Marian Hudec, starosta obce Soblahov 
10. Ťažké podnikanie 
Opíšte situáciu v rozdrobenosti pozemkov, ako vás stav brzdí? 
Ak sa pohybujeme v priemerných číslach, tak v katastri našej obce má jedna osoba priemerne až 32 parciel a 

na jednu parcelu pripadá priemerne až 18 spoluvlastníkov. Pri takejto rozdrobenosti sa nášmu 
poľnohospodárskemu družstvu podniká ťažko. Problematické je aj zabezpečiť potreby obce. 

11. Administratíne úkony 
Ako sa dostalo katastrálne územia na zoznam tých, v ktorých by sa mali realizovať komplexné pozemkové 

úpravy? 
Je to výsledok nášho rozhodnutia približne pred štyrmi rokmi. Vtedy sme sa v našej obci začali venovať 

všetkej administratíve, ktorá je potrebná na realizáciu pozemkových úprav. 
12. Problémové oblasti 
Ako by sa mal zmeniť charakter dotknutého územia? 
Cieľom obce nie je meniť charakter nášho územia. Cieľom je dať do poriadku problémové oblasti z minulosti a 

zabezpečiť potrebné opatrenia ku kvalitnému bývaniu. Zároveň by malo byť všeobecným záujmom usporiadať 
vlastnícke vzťahy k jednotlivým územiam, zvýšiť zodpovednosť a starostlivosť o majetok, pripraviť pozemky na ich 
racionálne využitie. 

13. Neusporiadané cesty 
Aké problémy robí obci rozdrobenosť vlastníctv? 
Problémom obce, a nielen našej, sú neusporiadané cesty, chodníky, pôvodný cintorín. Potrebovali by sme 

rozšíriť cintorín, vybudovať cesty a chodníky, kanalizáciu. 
Odpovedá Marian Haluza, starosta obce Lúka 
14. Množstvo spoluvlastníkov 
Ako ste sa dozvedeli, že ste na zozname obcí, v ktorých sa v najbližších rokoch budú robiť pozemkové 

úpravy? 
O tom, že sme na zozname, som sa dozvedel od vás. Rozdrobenosť pozemkov je veľká, čo prinesie 

pozemková úprava, neviem predvídať. V obci sa venuje poľnohospodárskej výrobe len jedno poľnohospodárske 
družstvo, reálne máme možno troch samostatne hospodáriacich roľníkov, tí sa však nevenujú len 
poľnohospodárskej výrobe. Pokiaľ ide o rozdrobenosť vlastníctva pôdy, problémy sú ako všade. Nespočetné 
množstvo spoluvlastníkov, čo sťažuje všetky úkony, niektoré dane sú nižšie ako náklady na poštovné. Neviem 
posúdiť, ako prebehnú pozemkové úpravy, v súčasnosti však prebieha správne konanie na katastrálnom odbore 
okresného úradu, v rámci ktorého sa opravujú chybné zapisy v operáte. 

Odpovedá Matúš Fedor, starosta obce Jaklovce 
15. Anketa v obci 
Absolvovali ste už prípravné konanie. Bolo náročné? 
Obec ho absolvovala ešte v roku 2015. V ankete sme zisťovali postoje majiteľov pozemkov. Neutešenú 

situáciu vo vlastníckych vzťahoch spôsobilo dedičstvo uhorského právneho systému na území Slovenska. Z toho 
dôvodu sa pozemkové úpravy musia realizovať každých sto rokov, teda raz za niekoľko generácií. Aby som získal 
čo najviac informácií, skontaktoval som sa s ľuďmi z obcí, v ktorých už prebehli, napríklad v Margecanoch. 
Čiastočne som sa oboznámil s legislatívou a komunikujem s pracovníkmi pozemkového a lesného odboru 
Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, ktorí zodpovedajú za priebeh konania v našej obci. Až samotná 

realizácia ukáže, na aké problémy narazíme. 
16. Vodné dielo 
Vaša obec sa dostala na zoznam tých, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy. Ako to hodnotíte? 
Pochopiteľne, že nás to teší. Časť obce, takzvané Nižné Jaklovce, bola v 60. rokoch zatopená pri výstavbe 

vodného diela Ružín. Domy zbúrali a ich majiteľom sa pridelili v inej časti obce pozemky na výstavbu. Z toho 
dôvodu sa uskutočnili určité čiastočné pozemkové úpravy už v 60., respektíve 70. rokoch. Týkali sa iba malej 
časti, lokality okolo Ružínskej priehrady a lokality, v ktorej bola naplánovaná a neskôr aj zrealizovaná výstavba 
nového sídliska rodinných domov. Vo výrazne väčšej časti katastrálneho územia sa však pozemkové úpravy 
nerealizovali. 

17. Agropodniky a roľníci 
Koľko agropodnikov máte na dotknutom území? 
V obci pôsobí Agrodružstvo Gelnica ešte od čias socializmu. Oficiálne dvaja samostatne hospodáriaci roľníci, 

ktorí svoju činnosť vyvíjajú len minimálne. Agrodružstvo Gelnica má v obci veľký hospodársky dvor a od obce má 
prenajaté pozemky približne na 62-hektárovej ploche. Nemáme informácie, koľko pôdy má prenajatej od iných 
vlastníkov. Preto predpokladám, že pozemkové úpravy umožnia stransparentniť aj podnikateľské aktivity tohto 
subjektu na pozemkoch rôznych fyzických osôb. 

18. Záujem o výstavbu 
Pozemkové úpravy už má hradiť štát. Čo od nich očakávate? 
V prvom rade scelenie pozemkov s jedným majiteľom, ktoré vytvorí predpoklady na rozvoj individuálnej 

bytovej výstavby. Obec má výhodnú polohu, 35 až 45 kilometrov do Košíc, Prešova a Spišskej Novej Vsi a aj 

preto je tu záujem o individuálnu bytovú výstavbu. Pozemkové úpravy by umožnili zrealizovať tento náš zámer a 



prilákať tak mladých ľudí. Vytvorili by sa aj predpoklady na rozvoj v blízkosti zatopenej časti obce. Výstavba by 
tak symbolicky umožnila rozvoj obce tam, kde pred rokmi časť obce zanikla. 

19. Štádiá konania 
Realizácia projektu potrvá roky. Je obec na to pripravená? 
Samotné úpravy si vyžadujú široké zapojenie rôznych subjektov do procesu. Vytvorí sa určitá komisia, v ktorej 

budú zastúpení vlastníci pozemkov, obec, urbár, agrodružstvo a ďalší. Ako starosta mám výhodu, že okrem domu 
a záhrady nemám v katastri žiadny iný pozemok, čo mi dáva predpoklad byť v tomto procese nestranný, 
nezaujatý a budem môcť objektívne korigovať rôzne záujmy vlastníkov. Primárne však chcem hájiť záujmy obce. 

20. Výber daní 
Aké investičné zámery chcete presadiť? 
Málokto si uvedomuje, že pozemkové úpravy pomôžu nielen vlastníkom rozdrobených parciel, ale aj obci pri 

lepšom výbere daní. Očakávame stransparentnenie a zjednodušenie výberu daní, ale aj vytvorenie nového 
stavebného obvodu v obci. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Nôž, kosák aj sekera. Násilníci sa vyhrážali partnerkám smrťou 
[07.07.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

 
 

Policajtov v sobotu privolali k domácim nezhodám na Spiši a v okrese Košiceokolie. 
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V oboch prípadoch sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v 

nebezpečenstve. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová. 
Vyhrážal sa s nožom v ruke 
Policajti zasahovali v okrese Košiceokolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholu správal agresívne a vyhrážal sa 

zabitím svojej družke. Vulgárne jej nadával s kuchynským nožom v ruke a vyhrážal sa jej zabitím. Žena v obave o 
svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu. K zraneniu ženy nedošlo. Policajti podozrivého 
muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov 37-ročného muža z okresu Košice-okolie obvinil 
vyšetrovateľ z trestného činu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Agresívny 
muž putoval do cely policajného zaistenia. 

Naháňal ju so sekerou a kosákom 
V druhom prípade žena privolala policajtov do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Muž svoju družku v 

sobotu večer pod vplyvom alkoholu napadol, naháňal ju so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal 
zabitím. Aj v tomto prípade policajti muža na mieste zadržali. Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z 
okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania a s podnetom na jeho väzobné 

stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Obom obvineným mužom za tento čin hrozia až 3 roky vo 
väzení. 

Týral manželku aj deti 
Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Košice-okolie obvinila zo zločinu týrania 

blízkej osoby a zverenej osoby 51-ročného muža z okresu Košiceokolie, ktorý podľa doterajšieho vyšetrovania 
niekoľko rokov psychicky týral manželku a svoje dve maloleté deti, manželke spôsoboval aj fyzické utrpenie. 
Obvinený muž manželke vulgárne nadával, správal sa pohŕdavo, odopieral jej spánok. Na deti kričal, ponižoval 
ich, odopieral im aj bežné užívanie vecí. Svojím konaním ich psychicky a citovo vydieral. Takéto správanie bolo 
na denno-dennom poriadku. Často prišiel domov pod vplyvom alkoholu, bol agresívny a na svoju ženu aj fyzicky 
zaútočil. Vyšetrovateľka spracovala na 51-ročného muža podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi 
za tento zločin, spáchaný závažnejším spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Stíhaný je 
väzobne. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. JAZDIL OPITÝ BEZ PREUKAZU 
[07.07.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; mar] 

 
 

SMIŽANY Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 33-ročný Levočan, ktorý šoféroval 
v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves štvorkolku opitý. Muž navyše nie je držiteľom vodičského preukazu a 

jeho vozidlo nemalo evidenčné čísla. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. „Pri kontrole policajnou hliadkou 
bol podrobený dychovej skúške s nameranou hodnotou 0,90 miligramu na liter, čo je po prepočte 1,87 promile,” 
uviedli s tým, že Levočana obmedzili na osobnej slobode. 

(MAR) 
[Späť na obsah] 



 
 

7. Opití násilníci sa vyhrážali družkám smrťou. Jeden ohrozoval ženu nožom, 

druhý sekerou a kosákom 
[06.07.2020; webnoviny.sk; Krimi správy; 12:40; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/nasilnici-sa-vyhrazali-druzkam-smrtou-skoncili-za-mrezami/ 

 
 

Policajtov v sobotu 4. júla privolali k domácim nezhodám na Spiši v okrese Košice okolie. V oboch prípadoch 
sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva 
PZ v Košiciach Jana Mésarová. 

Ženu ohrozoval kuchynským nožom 
Policajti zasahovali v jednom z miest v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholu správal 

agresívne a vyhrážal sa zabitím svojej družke. Žene vulgárne nadával s kuchynským nožom v ruke a sa jej 
vyhrážal zabitím. 

Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu. K zraneniu ženy nedošlo. 
Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov 37-ročného muža z okresu 

Košice okolie obvinil vyšetrovateľ z trestného činu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na jeho väzobné 
stíhanie. Agresívny muž putoval do cely policajného zaistenia. 

Opitý muž naháňal ženu so sekerou 
V druhom prípade žena privolala policajtov do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Muž svoju družku v 

sobotu večer pod vplyvom alkoholu napadol, naháňal ju so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal 
zabitím. Aj v tomto prípade policajti muža na mieste zadržali. 

Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu 

nebezpečného vyhrážania a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. 
Obom obvineným mužom za tento čin hrozia až 3 roky vo väzení. 

Dennodenné domáce násilie a týranie 
Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie obvinila zo zločinu 

týrania blízkej osoby a zverenej osoby 51-ročného muža z okresu Košice okolie, ktorý podľa doterajšieho 
vyšetrovania niekoľko rokov psychicky týral manželku a svoje dve maloleté deti, manželke spôsoboval aj fyzické 
utrpenie. 

Obvinený muž manželke vulgárne nadával, správal sa pohŕdavo, odopieral jej spánok. Na deti kričal, 
ponižoval ich, odopieral im aj bežné užívanie vecí. Svojim konaním ich psychicky a citovo vydieral. Takéto 
správanie bolo na denno-dennom poriadku. Často prišiel muž domov pod vplyvom alkoholu, bol agresívny a na 
svoju ženu aj fyzicky zaútočil. 

Vyšetrovateľka spracovala na 51-ročného muža podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi za 
tento zločin, spáchaný závažnejším spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Stíhaný je 
väzobne. 

Každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť. Dôkladne preveruje 
každé oznámenie pre podozrenie z domáceho násilia s cieľom predchádzať jeho závažným následkom. 

„Pri preverovaní udalosti kladieme osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti,“ dodala 
Mésarová. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Agresivita na východe: Muži sa s nožmi a sekerami v rukách vyhrážali svojim 

družkám zabitím 
[06.07.2020; cas.sk; Čas.sk; 12:17; sita] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1000029/agresivita-na-vychode-muzi-sa-s-nozmi-a-sekerami-v-rukach-
vyhrazali-svojim-druzkam-zabitim/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Policajtov v sobotu 4. júla privolali k domácim nezhodám na Spiši v okrese Košice okolie. V oboch prípadoch 

sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva 
PZ v Košiciach Jana Mésarová. 

Policajti zasahovali v jednom z miest v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholu správal 
agresívne a vyhrážal sa zabitím svojej družke. Žene vulgárne nadával s kuchynským nožom v ruke a sa jej 

https://www.webnoviny.sk/nasilnici-sa-vyhrazali-druzkam-smrtou-skoncili-za-mrezami/
https://www.cas.sk/clanok/1000029/agresivita-na-vychode-muzi-sa-s-nozmi-a-sekerami-v-rukach-vyhrazali-svojim-druzkam-zabitim/
https://www.cas.sk/clanok/1000029/agresivita-na-vychode-muzi-sa-s-nozmi-a-sekerami-v-rukach-vyhrazali-svojim-druzkam-zabitim/


vyhrážal zabitím. Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu. K zraneniu ženy 
nedošlo. Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov 37-ročného muža z 
okresu Košice okolie obvinil vyšetrovateľ z trestného činu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na jeho 
väzobné stíhanie. Agresívny muž putoval do cely policajného zaistenia. 

V druhom prípade žena privolala policajtov do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Muž svoju družku v 

sobotu večer pod vplyvom alkoholu napadol, naháňal ju so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal 
zabitím. Aj v tomto prípade policajti muža na mieste zadržali. Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z 
okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania a s podnetom na jeho väzobné 

stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Obom obvineným mužom za tento čin hrozia až 3 roky vo 
väzení. 

Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie obvinila zo zločinu 
týrania blízkej osoby a zverenej osoby 51-ročného muža z okresu Košice okolie, ktorý podľa doterajšieho 
vyšetrovania niekoľko rokov psychicky týral manželku a svoje dve maloleté deti, manželke spôsoboval aj fyzické 
utrpenie. Obvinený muž manželke vulgárne nadával, správal sa pohŕdavo, odopieral jej spánok. Na deti kričal, 
ponižoval ich, odopieral im aj bežné užívanie vecí. Svojim konaním ich psychicky a citovo vydieral. Takéto 
správanie bolo na denno-dennom poriadku. Často prišiel muž domov pod vplyvom alkoholu, bol agresívny a na 
svoju ženu aj fyzicky zaútočil. 

Vyšetrovateľka spracovala na 51-ročného muža podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi za 
tento zločin, spáchaný závažnejším spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Stíhaný je 
väzobne. 

Každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť. Dôkladne preveruje 
každé oznámenie pre podozrenie z domáceho násilia s cieľom predchádzať jeho závažným následkom. "Pri 
preverovaní udalosti kladieme osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti,“ dodala 
Mésarová. 

0 
Foto: 
Muži neváhali na svoje polovičky vytiahnuť nôž, sekeru či kosák (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
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9. V Prielome Hornádu zasahovali horskí záchranári 
[06.07.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„46-ročná turistka zo Slovenska sa zranila počas výletu včera popoludní na lanovej lávke v Prielome Hornádu. 

Na pomoc jej prišli horskí záchranári. Žena si podvrtla koleno a následne nedokázala samostatne postupovať 
ďalej. Záchranári ju previezli do Nemocnice v Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Opití násilníci sa vyhrážali družkám smrťou. Jeden ohrozoval ženu nožom, 

druhý sekerou a kosákom 
[06.07.2020; 24hod.sk; Z domova; 10:40; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/opiti-nasilnici-sa-vyhrazali-druzkam-smrtou-jeden-ohrozoval-zenu-nozom-druhy-
sekerou-a-kosakom-cl739425.html 

 
 

Policajtov v sobotu 4. júla privolali k domácim nezhodám na Spiši v okrese Košice okolie. V oboch prípadoch 
sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. Informovala o tom hovorkyňa Krajského … 

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Policajtov v sobotu 4. júla privolali k domácim nezhodám na Spiši v okrese Košice 
okolie. V oboch prípadoch sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. Informovala o tom 
hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová. 

Ženu ohrozoval kuchynským nožom 
Policajti zasahovali v jednom z miest v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholu správal 

agresívne a vyhrážal sa zabitím svojej družke. Žene vulgárne nadával s kuchynským nožom v ruke a sa jej 
vyhrážal zabitím. 

Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu. K zraneniu ženy nedošlo. 

https://www.24hod.sk/opiti-nasilnici-sa-vyhrazali-druzkam-smrtou-jeden-ohrozoval-zenu-nozom-druhy-sekerou-a-kosakom-cl739425.html
https://www.24hod.sk/opiti-nasilnici-sa-vyhrazali-druzkam-smrtou-jeden-ohrozoval-zenu-nozom-druhy-sekerou-a-kosakom-cl739425.html


Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov 37-ročného muža z okresu 
Košice okolie obvinil vyšetrovateľ z trestného činu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na jeho väzobné 
stíhanie. Agresívny muž putoval do cely policajného zaistenia. 

Opitý muž naháňal ženu so sekerou 
V druhom prípade žena privolala policajtov do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Muž svoju družku v 

sobotu večer pod vplyvom alkoholu napadol, naháňal ju so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal 
zabitím. Aj v tomto prípade policajti muža na mieste zadržali. 

Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu 

nebezpečného vyhrážania a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. 
Obom obvineným mužom za tento čin hrozia až 3 roky vo väzení. 

Dennodenné domáce násilie a týranie 
Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie obvinila zo zločinu 

týrania blízkej osoby a zverenej osoby 51-ročného muža z okresu Košice okolie, ktorý podľa doterajšieho 
vyšetrovania niekoľko rokov psychicky týral manželku a svoje dve maloleté deti, manželke spôsoboval aj fyzické 
utrpenie. 

Obvinený muž manželke vulgárne nadával, správal sa pohŕdavo, odopieral jej spánok. Na deti kričal, 
ponižoval ich, odopieral im aj bežné užívanie vecí. Svojim konaním ich psychicky a citovo vydieral. Takéto 
správanie bolo na denno-dennom poriadku. Často prišiel muž domov pod vplyvom alkoholu, bol agresívny a na 
svoju ženu aj fyzicky zaútočil. 

Vyšetrovateľka spracovala na 51-ročného muža podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi za 
tento zločin, spáchaný závažnejším spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Stíhaný je 
väzobne. 

Každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť. Dôkladne preveruje 
každé oznámenie pre podozrenie z domáceho násilia s cieľom predchádzať jeho závažným následkom. 

"Pri preverovaní udalosti kladieme osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti,“ dodala 
Mésarová. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Spišská Nová Ves bude mať dvojmetrového rozohrávača 
[06.07.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/451846/spisska-nova-ves-bude-mat-dvojmetroveho-rozohravaca 

 
 

Po tom, čo do Spišskej Novej Vsi zamierilo niekoľko Slovákov s reprezentačnými parametrami, poobzerali sa 

funkcionári miestneho basketbalového klubu aj po kvalitnom cudzincovi na rozohrávku. 
Napokon padla voľba na 27-ročného Srba Milana Nikoliča, a to aj napriek jeho výške 200 cm. Prichádza z 

druholigového španielskeho tímu Caceres Patrimonio de la Humanidad. Dosahoval tam v priemere 7 bodov a 2,4 
doskoku na zápas. 

"Milan môže vďaka svojej výške a zručnostiam hrávať na pozíciách 1-4 a dokáže skórovať rôznymi spôsobmi. 
Hľadali sme hráča ako je on, pretože máme teraz viacero možností v obrane aj v útoku. 

V Španielsku hrával v druhej lige a aj keď tam nemal vynikajúce štatistiky, my veríme, že bude prínosom pre 
tím. Nikdy predtým som nehral s takto vysokým ´guardom´, preto sa veľmi teším, že to vyskúšam túto sezónu," 
uviedol tréner Teo Hojč na klubovom webe BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

Z príchodu Nikoliča má radosť aj športový manažér Spišiakov Michal Búza. "Som rád, že sme našli takto 
univerzálneho Európana, ktorý má už čo to odohraté. Verím, že s výškou 200 cm bude veľmi užitočný na oboch 
stranách ihriska. Dostali sme na neho len pozitívne ohlasy po hráčskej aj ľudskej stránke. Som presvedčený, že 
bez problémov zapadne do tímu a pomôže vyhrať Spišskej Novej Vsi čo najviac zápasov," skonštatoval M. 

Búza. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Spišská Nová Ves bude mať dvojmetrového rozohrávača Nikoliča 
[06.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22441224/spisska-nova-ves-bude-mat-dvojmetroveho-rozohravaca-
nikolica.html 

 
 

Vyskúšame to, vraví tréner Hojč. 

https://sport.aktuality.sk/c/451846/spisska-nova-ves-bude-mat-dvojmetroveho-rozohravaca
https://spis.korzar.sme.sk/c/22441224/spisska-nova-ves-bude-mat-dvojmetroveho-rozohravaca-nikolica.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22441224/spisska-nova-ves-bude-mat-dvojmetroveho-rozohravaca-nikolica.html


SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po tom, čo do Spišskej Novej Vsi zamierilo niekoľko Slovákov s reprezentačnými 

parametrami, poobzerali sa funkcionári miestneho basketbalového klubu aj po kvalitnom cudzincovi na 
rozohrávku. 

Napokon padla voľba na 27-ročného Srba Milana Nikoliča, a to aj napriek jeho výške 200 cm. 
Hral v druhej lige 
Prichádza z druholigového španielskeho tímu Caceres Patrimonio de la Humanidad. Dosahoval tam v 

priemere 7 bodov a 2,4 doskoku na zápas. 
“Milan môže vďaka svojej výške a zručnostiam hrávať na pozíciách 1-4 a dokáže skórovať rôznymi spôsobmi. 

Hľadali sme hráča ako je on, pretože máme teraz viacero možností v obrane aj v útoku. V Španielsku hrával v 
druhej lige a aj keď tam nemal vynikajúce štatistiky, my veríme, že bude prínosom pre tím. Nikdy predtým som 
nehral s takto vysokým ´guardom´, preto sa veľmi teším, že to vyskúšam túto sezónu,” uviedol tréner Teo Hojč na 
klubovom webe BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

Z príchodu Nikoliča má radosť aj športový manažér Spišiakov Michal Búza. 
"Som rád, že sme našli takto univerzálneho Európana, ktorý má už čo to odohraté. Verím, že s výškou 200 cm 

bude veľmi užitočný na oboch stranách ihriska. Dostali sme na neho len pozitívne ohlasy po hráčskej aj ľudskej 
stránke. Som presvedčený, že bez problémov zapadne do tímu a pomôže vyhrať Spišskej Novej Vsi čo najviac 

zápasov," skonštatoval M. Búza. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. V Mníšku nad Hnilcom horel rušeň nákladného vlaku 
[06.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22441951/v-mnisku-nad-hnilcom-horel-rusen-nakladneho-vlaku.html 

 
 

Požiar nemal žiaden vplyv na dopravu. 
Požiar rušňa v Mníšku nad Hnilcom 
(4 fotografie) 
MNÍŠEK NAD HNILCOM. Požiar rušňa nákladného vlaku likvidovali v pondelok dopoludnia hasiči na 

železničnej stanici v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. 
Ako potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, k 

zraneniam nedošlo. 
“Na mieste zasahovali traja príslušníci HaZZ s jedným vozidlom. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Mníška nad 

Hnilcom. Išlo o menší požiar, horela motorová časť rušňa,” uviedol. 
Ako spresnila za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia Silvia Kuncová, k požiaru hnacieho koľajového 

vozidla v motorovej časti došlo o 10.06 h po príchode vlaku Mn 82150 do železničnej stanice. 
"Pravdepodobná príčina sa vyšetruje. Rušeň bol odtiahnutý do Margecian, odkiaľ bude prevezený na opravu 

do Spišskej Novej Vsi," povedala. 

Podľa Železníc Slovenskej republiky tento požiar nemal žiaden vplyv na dopravu. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Sekerou i nožom sa vyhrážali svojim družkám: Polícia už dvoch mužov 

obvinila 
[06.07.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1931381/Sekerou-i-nozom-sa-vyhrazali-svojim-druzkam–Policia-uz-dvoch-
muzov-obvinila 

 
 

KOŠICE - Polícia obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa 37-ročného muža z okresu Košice 
okolie a 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves, ktorí sa v sobotu (4. 7.) vyhrážali svojim družkám zabitím 

nožom, sekerou i kosákom. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že 
obom mužom za tento čin hrozia až tri roky vo väzení. 

Polícia zasahovala v sobotu popoludní v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholických 
nápojov mal správať k svojej družke agresívne. „Žene vulgárne nadával a s kuchynským nožom v ruke sa jej 
vyhrážal zabitím. Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu z dôvodnej obavy, 
že svoje vyhrážky aj uskutoční. K zraneniu ženy nedošlo,“ priblížila Mésarová. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22441951/v-mnisku-nad-hnilcom-horel-rusen-nakladneho-vlaku.html
https://www.topky.sk/cl/10/1931381/Sekerou-i-nozom-sa-vyhrazali-svojim-druzkam--Policia-uz-dvoch-muzov-obvinila
https://www.topky.sk/cl/10/1931381/Sekerou-i-nozom-sa-vyhrazali-svojim-druzkam--Policia-uz-dvoch-muzov-obvinila


Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov bol 37-ročný muž z okresu 
Košice okolie obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol 
umiestnený do cely policajného zaistenia. 

V druhom prípade privolala policajtov žena do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. „V sobotu vo 

večerných hodinách mal muž pod vplyvom alkoholu verbálne napadnúť svoju družku, ktorú naháňal so sekerou a 
kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Aj v tomto prípade policajti podozrivého muža na mieste 
zadržali,“ uviedla hovorkyňa. 

Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu 

nebezpečného vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného 
zaistenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V Mníšku nad Hnilcom horel rušeň nákladného vlaku 
[06.07.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Jozef Ďurník] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/mnisku-hnilcom-horel-rusen-nakladneho-vlaku/2222300 

 
 

Mníšek nad Hnilcom 6. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jozef Ďurník) 
Požiar rušňa nákladného vlaku likvidovali v pondelok dopoludnia hasiči na železničnej stanici v Mníšku nad 

Hnilcom v okrese Gelnica. Ako pre TASR potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, k zraneniam nedošlo 

Ilustračné foto 
„Na mieste zasahovali traja príslušníci HaZZ s jedným vozidlom. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Mníška nad 

Hnilcom. Išlo o menší požiar, horela motorová časť rušňa,“ uviedol. 
Ako pre TASR spresnila za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia Silvia Kuncová, k požiaru hnacieho 

koľajového vozidla v motorovej časti došlo o 10.06 h po príchode vlaku Mn 82150 do železničnej stanice. 
„Pravdepodobná príčina sa vyšetruje. Rušeň bol odtiahnutý do Margecian, odkiaľ bude prevezený na opravu do 
Spišskej Novej Vsi,“ povedala. 

Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) tento požiar nemal žiaden vplyv na dopravu. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Spišská Nová Ves podporí projekty obyvateľov 
[06.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22441186/spisska-nova-ves-podpori-projekty-obyvatelov.html 

 
 

Na participatívny rozpočet samospráva vyčlenila 9-tisíc eur. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves ponúka obyvateľom mesta možnosť spolurozhodovania o využití 

časti finančných prostriedkov na podporu malých komunitných projektov. 
Tie majú byť urobené na sídliskách a v mestských častiach definovaných ako mestské výbory. 
Ako informovalo mesto na oficiálnej stránke, na projekt spolu vyčlenili 9-tisíc eur a pre každý mestský výbor je 

určených maximálne 1 000 eur. 
Mestské výbory reprezentujú obyvateľov územného obvodu a podieľajú sa na samospráve mesta. Rozdelenie 

ulíc do jednotlivých mestských výborov sa nachádza na stránke mesta. 
Komunita, ktorá chce získať finančné prostriedky, by mala ponúknuť nápad, členovia mestských výborov 

hlasovaním vyberú víťazné, ktoré budú podporené minimálnou čiastkou 300 eur a maximálnou 1 000 eur. 
Hotové do decembra 
Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenia projektu. 
Termín na predloženie projektov je do 24. júla vrátane. Termín na realizáciu a vecné a finančné ukončenie 

projektu je najneskôr do 15. decembra 2020. 
V projekte Dobrá vec môžu byť podporené (komunitné) verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach 

voľnočasových aktivít, zameraných na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé 
aktivity, projekty komunitnej infraštruktúry, šport - organizácia amatérskych športových turnajov a aktivít, kultúrne 
aktivity, ktoré sú komunitne zamerané. 

Financie môžu byť nasmerované aj na podporu turizmu, životného prostredia - aktivity zveľaďovania 
prostredia komunít, na sociálnu pomoc - podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva, prípadne na podporu dobrovoľníctva. 

Podmienky 

https://www.hlavnespravy.sk/mnisku-hnilcom-horel-rusen-nakladneho-vlaku/2222300
https://spis.korzar.sme.sk/c/22441186/spisska-nova-ves-podpori-projekty-obyvatelov.html


O podporu mesta môže požiadať obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov mesta (občiansky 
projekt), právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. 

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia musia mať sídlo na území mesta alebo musia pôsobiť na 
území mesta, resp. poskytovať služby obyvateľom mesta na území mesta. 

V prípade, že je predkladateľom komunitného projektu obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov, 
musia mať trvalé bydlisko na území mesta Spišská Nová Ves. 

Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt, ktorý musí byť v súlade so schváleným Rozvojovým plánom 
mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 – 2022. 

Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej 
komunity) do realizácie tohto projektu. 

Súčasťou predloženého projektu musí byť písomné vyjadrenie podpory projektu minimálne pätnástimi ďalšími 
obyvateľmi mesta. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Hasiči zasahovali na železničnej stanici, došlo tam k požiaru rušňa 
[06.07.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/173379/hasici-zasahovali-na-zeleznicnej-stanici-doslo-tam-k-poziaru-rusna/ 

 
 

Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) tento požiar nemal žiaden vplyv na dopravu. 
Požiar rušňa nákladného vlaku likvidovali v pondelok dopoludnia hasiči na železničnej stanici v Mníšku nad 

Hnilcom v okrese Gelnica. Ako pre TASR potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, k zraneniam nedošlo. 

„Na mieste zasahovali traja príslušníci HaZZ s jedným vozidlom. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Mníška nad 
Hnilcom. Išlo o menší požiar, horela motorová časť rušňa,“ uviedol. 

Ako pre TASR spresnila za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia Silvia Kuncová, k požiaru hnacieho 
koľajového vozidla v motorovej časti došlo o 10.06 h po príchode vlaku Mn 82150 do železničnej stanice. 
„Pravdepodobná príčina sa vyšetruje. Rušeň bol odtiahnutý do Margecian, odkiaľ bude prevezený na opravu do 
Spišskej Novej Vsi,“ povedala. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Spišská Nová Ves bude mať dvojmetrového rozohrávača Nikoliča. 

Vyskúšame to, vraví tréner Hojč 
[06.07.2020; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/spisska-nova-ves-mat-dvojmetroveho-rozohravaca-nikolica-vyskusame-
vravi-trener-hojc/2221854 

 
 

Bratislava 6. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa) 
Po tom, čo do Spišskej Novej Vsi zamierilo niekoľko Slovákov s reprezentačnými parametrami, poobzerali sa 

funkcionári miestneho basketbalového klubu aj po kvalitnom cudzincovi na rozohrávku. Napokon padla voľba na 
27-ročného Srba Milana Nikoliča, a to aj napriek jeho výške 200 cm. Prichádza z druholigového španielskeho 
tímu Caceres Patrimonio de la Humanidad. Dosahoval tam v priemere 7 bodov a 2,4 doskoku na zápas 

Na snímke tréner Teo Hojč 
„Milan môže vďaka svojej výške a zručnostiam hrávať na pozíciách 1-4 a dokáže skórovať rôznymi spôsobmi. 

Hľadali sme hráča ako je on, pretože máme teraz viacero možností v obrane aj v útoku. V Španielsku hrával v 
druhej lige a aj keď tam nemal vynikajúce štatistiky, my veríme, že bude prínosom pre tím. Nikdy predtým som 
nehral s takto vysokým ´guardom´, preto sa veľmi teším, že to vyskúšam túto sezónu,“ uviedol tréner Teo Hojč na 
klubovom webe BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

Z príchodu Nikoliča má radosť aj športový manažér Spišiakov Michal Búza. „Som rád, že sme našli takto 
univerzálneho Európana, ktorý má už čo to odohraté. Verím, že s výškou 200 cm bude veľmi užitočný na oboch 
stranách ihriska. Dostali sme na neho len pozitívne ohlasy po hráčskej aj ľudskej stránke. Som presvedčený, že 
bez problémov zapadne do tímu a pomôže vyhrať Spišskej Novej Vsi čo najviac zápasov,“ skonštatoval M. 

Búza. 
[Späť na obsah] 
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19. Družkám sa vyhrážali zabitím. Polícia už mužov obvinila 
[06.07.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/druzkam-sa-vyhrazali-zabitim-policia-uz-muzov-obvinila/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Polícia obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa 37-ročného muža z okresu Košice okolie a 48-

ročného muža z okresu Spišská Nová Ves, ktorí sa v sobotu (4. 7.) vyhrážali svojim družkám zabitím nožom, 

sekerou i kosákom. 
Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že obom mužom za tento čin 

hrozia až tri roky vo väzení. 
Polícia zasahovala v sobotu popoludní v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholických 

nápojov mal správať k svojej družke agresívne. 
„Žene vulgárne nadával a s kuchynským nožom v ruke sa jej vyhrážal zabitím. Žena v obave o svoj život a 

zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu z dôvodnej obavy, že svoje vyhrážky aj uskutoční. K zraneniu 
ženy nedošlo,“ priblížila Mésarová. 

Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov bol 37-ročný muž z okresu 
Košice okolie obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol 
umiestnený do cely policajného zaistenia. 

Potužený alkoholom 
V druhom prípade privolala policajtov žena do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. „V sobotu vo 

večerných hodinách mal muž pod vplyvom alkoholu verbálne napadnúť svoju družku, ktorú naháňal so sekerou a 
kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Aj v tomto prípade policajti podozrivého muža na mieste 
zadržali,“ uviedla hovorkyňa. 

Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu 

nebezpečného vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného 
zaistenia. 

Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
(TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Hrali aj Buček, Kollár a Studenič. Nitrawa Cup U23 zostal doma 
[06.07.2020; mynitra.sme.sk; Nitra / Šport; 00:00; Martin Kilian] 

 
https://mynitra.sme.sk/c/22441633/hrali-aj-bucek-kollar-a-studenic-nitrawa-cup-u23-zostal-doma.html 

 
 

V Nitre sa počas uplynulého víkendu rozbehol tradičný hokejbalový turnaj Nitrawa Cup. 
Organizátormi turnaja sú Juraj Bubák a Miloš Dovičovič. Počas prvého júlového víkendu boli v akcii družstvá v 

kategóriách U23 (9 tímov) a U18 (7 tímov). 
TURNAJ U23 
V najstaršej kategórii sa z prvenstva tešil domáci tím Speed Lams, keď vo finále zvládol nitriansky derby 

zápas proti Foxes. 
V akcii boli aj hokejoví reprezentanti ako Samuel Buček, Andrej Kollár či Marián Studenič. 
Finále U23 
(13 fotografií) 
Štvrťfinále: Nitra Foxes - Orange Stars 4:1, Speed Lams - Biele levy 5:0. 
Semifinále: Siberia team - Nitra Foxes 0:1, Speed Lams - Bulldogs Spiš. N. Ves 5:3. 
O 3. miesto: Siberia team - Bulldogs Spiš. N. Ves 3:2. 
Finále: Speed Lams - Nitra Foxes 5:2. 
Poradie: 1. Speed Lams, 2. Nitra Foxes, 3. Siberia Team, 4. Bulldogs Spišská Nová Ves. 

Individuálne ceny: Najlepší brankár Juraj Beržinec (Nitra Foxes), najlepší nahrávač Marián Studenič (Siberia 
Team), najlepší strelec a MVP Erik Gubo (Speed Lams), najproduktívnejší hráč Samuel Buček (Speed Lams). 

https://kosicednes.sk/udalosti/druzkam-sa-vyhrazali-zabitim-policia-uz-muzov-obvinila/
https://mynitra.sme.sk/c/22441633/hrali-aj-bucek-kollar-a-studenic-nitrawa-cup-u23-zostal-doma.html


SPEED LAMS: Hudec, Hoger - E. Gubo, Múčka, Buček, Mrázik, Kollár, Rácz, Šimurda, Bajan, I. Gajdoš, 
Socha, Gergel, Michalička 

FOXES: Beržinec - Hlinka, Martiška, Ďurech, Scheuer, Varga, Uram, Kováč, F. Gubo, Krieger, Jandák, 
Adamovič, Baran, Gorž, Stümpel. 

Zľava Juraj Bubák, Jozef Stümpel a Miloš Dovičovič. Bubák a Dovičovič sú hlavní organizátori podujatia, 
Stümpel šéfom Slovenskej hokejbalovej únie. (zdroj: Miroslav Slávik)TURNAJ U18 

V kategórii U18 vo finále tím Bauska Vranov n/T. porazil Trogárov Nitra 2:0. 
Štvrťfinále: Záhorácke strely - Dynamax Nitra 5:0, Medokýš Martin - Popradskí Piráti 1:4. 
Semifinále: Trogári Nitra - Záhorácke strely 3:2 sn, Bauska Vranov - Popradskí Piráti 8:1. 
O 3. miesto: Záhorácke strely - Popradskí Piráti 4:3 sn. 
Finále: Trogári Nitra - Bauska Vranov 0:2. 
Víťazi turnaja U18 - Bauska Vranova nad Topľou. (zdroj: Miroslav Slávik) 

[Späť na obsah] 

 
 

21. V Mníšku nad Hnilcom horel rušeň nákladného vlaku 
[06.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/hazz-v-mnisku-nad-hnilcom-horel-ruse/478786-clanok.html 

 
 

Ilustračná fotografia. Foto: TASR 
Požiar hnacieho koľajového vozidla v motorovej časti začal o 10:06 po príchode vlaku do železničnej stanice. 
Mníšek nad Hnilcom 6. júla (TASR) – Požiar rušňa nákladného vlaku likvidovali v pondelok dopoludnia hasiči 

na železničnej stanici v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. Ako pre TASR potvrdil operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, k zraneniam nedošlo. „Na mieste zasahovali 
traja príslušníci HaZZ s jedným vozidlom. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom. Išlo o menší 
požiar, horela motorová časť rušňa,“ uviedol. Ako pre TASR spresnila za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia 
Silvia Kuncová, k požiaru hnacieho koľajového vozidla v motorovej časti došlo o 10.06 po príchode vlaku Mn 
82150 do železničnej stanice. „Pravdepodobná príčina sa vyšetruje. Rušeň bol odtiahnutý do Margecian, odkiaľ 
bude prevezený na opravu do Spišskej Novej Vsi,“ povedala. Podľa Železníc Slovenskej republiky tento požiar 

nemal žiaden vplyv na dopravu. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Hasiči v akcii: V Mníšku nad Hnilcom horel rušeň nákladného vlaku 
[06.07.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1931567/Hasici-v-akcii–V-Mnisku-nad-Hnilcom-horel-rusen-nakladneho-vlaku 

 
 

MNÍŠEK NAD HNILCOM - Požiar rušňa nákladného vlaku likvidovali v pondelok dopoludnia hasiči na 
železničnej stanici v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. Ako potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, k zraneniam nedošlo. 

„Na mieste zasahovali traja príslušníci HaZZ s jedným vozidlom. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Mníška nad 
Hnilcom. Išlo o menší požiar, horela motorová časť rušňa,“ uviedol. Ako spresnila za Železničnú spoločnosť 
Cargo Slovakia Silvia Kuncová, k požiaru hnacieho koľajového vozidla v motorovej časti došlo o 10.06 h po 
príchode vlaku Mn 82150 do železničnej stanice. 

„Pravdepodobná príčina sa vyšetruje. Rušeň bol odtiahnutý do Margecian, odkiaľ bude prevezený na opravu 
do Spišskej Novej Vsi,“ povedala. Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) tento požiar nemal žiaden vplyv 

na dopravu. 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Nôž, kosák aj sekera. Násilníci sa vyhrážali partnerkám smrťou 
[06.07.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; SITA] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22441423/noz-kosak-aj-sekera-nasilnici-sa-vyhrazali-partnerkam-
smrtou.html 

https://www.teraz.sk/regiony/hazz-v-mnisku-nad-hnilcom-horel-ruse/478786-clanok.html
https://www.topky.sk/cl/10/1931567/Hasici-v-akcii--V-Mnisku-nad-Hnilcom-horel-rusen-nakladneho-vlaku
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22441423/noz-kosak-aj-sekera-nasilnici-sa-vyhrazali-partnerkam-smrtou.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22441423/noz-kosak-aj-sekera-nasilnici-sa-vyhrazali-partnerkam-smrtou.html


 
 

Na políciu sa obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. 
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Policajtov v sobotu privolali k domácim nezhodám na Spiši a v okrese Košice 

- okolie. 
V oboch prípadoch sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. Informovala o tom hovorkyňa 

Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová. 
Vyhrážal sa s nožom v ruke 
Policajti zasahovali v okrese Košice - okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholu správal agresívne a vyhrážal 

sa zabitím svojej družke. Vulgárne jej nadával s kuchynským nožom v ruke a vyhrážal sa jej zabitím. 
Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu. 
K zraneniu ženy nedošlo. 
Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov 37-ročného muža z okresu 

Košice - okolie obvinil vyšetrovateľ z trestného činu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na jeho 
väzobné stíhanie. Agresívny muž putoval do cely policajného zaistenia. 

Naháňal ju so sekerou a kosákom 
V druhom prípade žena privolala policajtov do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. 

Muž svoju družku v sobotu večer pod vplyvom alkoholu napadol, naháňal ju so sekerou a kosákom v rukách, 
pričom sa jej vyhrážal zabitím. 

Aj v tomto prípade policajti muža na mieste zadržali. 
Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu 

nebezpečného vyhrážania a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. 
Obom obvineným mužom za tento čin hrozia až 3 roky vo väzení. 
Týral manželku aj deti 
Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach - okolie obvinila zo zločinu 

týrania blízkej osoby a zverenej osoby 51-ročného muža z okresu Košice - okolie, ktorý podľa doterajšieho 
vyšetrovania niekoľko rokov psychicky týral manželku a svoje dve maloleté deti, manželke spôsoboval aj fyzické 
utrpenie. 

Obvinený muž manželke vulgárne nadával, správal sa pohŕdavo, odopieral jej spánok. Na deti kričal, 
ponižoval ich, odopieral im aj bežné užívanie vecí. 

Svojím konaním ich psychicky a citovo vydieral. Takéto správanie bolo na denno-dennom poriadku. Často 
prišiel domov pod vplyvom alkoholu, bol agresívny a na svoju ženu aj fyzicky zaútočil. 

Vyšetrovateľka spracovala na 51-ročného muža podnet na jeho väzobné stíhanie. 
Obvinenému mužovi za tento zločin, spáchaný závažnejším spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na sedem 

až 15 rokov. Stíhaný je väzobne. 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+1) 
[06.07.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za nedeľu pribudol 1 nový prípad s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (nikto v Banskobystrickom 
kraji). Laboratóriá vyšetrili iba 50 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 765 pozitívne 
testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 218 396 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz 
známych prípadov. 

5. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (402), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (202), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Jediný pozitívny prípad bol v okrese Prievidza. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
4. júla 2020 (15 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (402), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 1 (209), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 10 (275). 

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

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


Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
3. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 135) v piatok zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (399), Košický kraj 1 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 3 (208), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 18 (265). 

Pozitívne testovaní pacienti boli vyšetrení v okresoch Tvrdošín (11), Námestovo (6), Revúca (3), Levoča (2) a 
po jednom prípade v okresoch Bratislava, Prešov, Myjava, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Rimavská Sobota a 
Trebišov. Medzi pozitívnymi je 26 mužov a tri ženy, sú vo veku od 7 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
2. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (398), Košický kraj 1 (284), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 10 (199), Trnavský kraj 3 (129) a Žilinský kraj 7 
(247). 

Až desať nových prípadov pochádza z okresu Prievidza, kde boli vysoké čísla aj predchádzajúce dni. Šesť 
nakazených je z okresu Čadca a po jednom prípade evidujú v okresoch Senica, Galanta, Trnava a Žilina. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
1. júla 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (398), Košický kraj 1 (284), Nitriansky kraj 3 
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240). 

Šesť prípadov sa vyskytlo v Bratislavskom okrese, dva v okrese Komárno a po jednom v okresoch 
Michalovce, Malacky, Nové Zámky, Prievidza a Rimavská Sobota. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
30. júna 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (391), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 7 (205), Trenčiansky kraj 6 (188), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 
(240). 

Najviac prípadov pribudlo v okrese Prievidza (6). V okrese Humenné pribudlo päť prípadov, v okrese Čadca tri 
a v Bratislave dva. Po jednom prípade pribudlo v okrese Levoča, Prešov, Senec, Tvrdošín. Z celkového počtu je 
10 žien a 10 mužov, všetci boli mimo karanténneho centra. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o dvoch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
29. júna 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (388), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (198), Trenčiansky kraj 1 (180), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 
(236). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 464 ľudí. 
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
28. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (387), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (198), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1 
(236). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 3, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 464 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
27. júna 2020 (7 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (387), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (198), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 3 
(235). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 461 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Levoča (3), Žilina (2) a po jednom prípade evidujú v 

Bratislave a Čadci. 
26. júna 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v piatok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (386), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (195), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 5 
(232). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
Slovensko štvrtýkrát po sebe zaevidovalo dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne 

testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (5), Bratislava (5), traja v okrese Levoča a jeden v okrese 
Malacky. 

25. júna 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (380), Košický kraj 3 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (192), Trenčiansky kraj 2 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 7 
(227). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní 

pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a 

Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 
24. júna 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, 

dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, 
Bánovce nad Bebravou a Košice.“ 

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že urobil všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Najviac prípadov je v 
Čadci, v posledných dňoch celkom 25. Ide o prípady importované zo zahraničia. Predpokladá sa, že ich počet 
bude ešte rásť. RÚVZ neodporúča konanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

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

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

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

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

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

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

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

nabádajú k opatrnosti a k zodpovednosti ľudí. Vladimír Krčméry hovorí: 



„Otváranie hraníc je podľa mňa prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie odkladať. Tlaky sú aj zvnútra, občania 
chcú cestovať a ostatné krajiny, ktoré majú horšie scenáre, sa chcú otvárať krajinám, ktoré majú dobré scenáre. 
Nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale myslím si, že to bude scenár tlejúcej choroby.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (271), 



Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(192). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 402 ľudí. 
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí. 
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 4, z ochorenia sa už zotavilo 1 372 ľudí. 
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (262), 
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 322 ľudí. 
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 10 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii 

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 1 280 ľudí. 
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie je nikto. 
17. mája 2020 (1 nový prípad) 



V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (256), Nitriansky kraj 0 (117), 
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie je nikto. 
14. mája 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 1 (244), Nitriansky kraj 0 (116), 
Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 2 (174), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 959 ľudí. 
Hospitalizovaných je 118 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jeden pacient. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

pacient. 
28. apríla 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v utorok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (350), Košický kraj 1 (233), Nitriansky kraj 1 (96), Prešovský 
kraj 1 (171), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 1 (116) a Žilinský kraj 0 (178). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
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Prievidza  

Muž 8
0 

Prievidza  

Žen
a 

1 Prievidza  

Žen
a 

2
3 

Prievidza v karant, stredisku VDZ VS 
Financie 

Žen
a 

3
2 

Prievidza  

Žen
a 

4
7 

Prievidza  

Žen
a 

4
8 

Prievidza  

Žen
a 

5
9 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Muž 1 Ružomberok  
Muž 3

4 
Šaľa OP Karusel 

Muž 5
6 

Šaľa OP Karusel 



Žen
a 

5
1 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

6
9 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

4
9 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen 4 Martin  



a 2 
Žen

a 
4

6 
Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 



Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5   



3 
Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2   



8 
Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    



v karant. stredisku 
Poprad 

   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 



Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo



vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 



68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň



ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 



Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 



Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



30 
Bánovce nad Bebr. 
v kar. stredisku VDZ VS 

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS



S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 



Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 207, nasledujú Košický kraj – 95, 
Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj – 86, Žilinský kraj – 86, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 54 a 



Nitriansky kraj s 45 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 392 mužov a 336 
žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 224 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 207, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 151 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 102 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek). 

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  



Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  



Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2 Dunajská  



5 Streda 
Muž 3

5 
Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3 Snina v karanténnej stanici APZ BA 



4 
Muž 3

4 
Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  



Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen 2 Nové Zámky v karant. stanici APZ 



a 9 BA 
Muž 4

6 
Brezno v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

7 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

2 
Levoča v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

2 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

1 
Zvolen v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

8 
Turčianske 

Teplice 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
4

2 
Prešov v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

3 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

2 
Pezinok v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Bánovce nad 

Bebr. 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
3

0 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

0 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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



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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 



Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93 

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2 Kežmarok 



6 
Muž 2

6 
L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl V Názov okresu 



avie ek 
Žen

a 
5

9 
Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4 Sabinov 



0 
Muž 3

4 
Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

29. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž (19), okres Malacky 
- Muž (24), okres Bratislava 
- Muž (26), okres Prievidza 



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

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

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

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

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

27. marca 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 
- žena, Okres Ružomberok, 
- Žena, Okres Ružomberok 
- Muž, Okres Rimavská Sobota 
- Žena, Okres Bratislava 
- Muž 
- Muž, Okres Martin 
- Žena, Okres Pezinok 
- Žena, UN Martin 
- Žena, Okres Zlaté Moravce 
- Žena 
- Muž, Okres Bratislava, 
- žena, Okres Prievidza 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 



- žena, Okres Myjava, 
- muž, Okres Čadca, 
- Žena, Okres Kežmarok, 
- Muž, Okres Čadca 
- Muž, Okres Košice 
- Žena, Okres Dunajská Streda 
- Muž, Okres Dunajská Streda 
- Muž, UN Martin, 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto 
Vo zverejnených číslach za piatok ešte nie sú zahrnuté testy, ktoré robili súkromné laboratóriá. Z infikovaných 

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

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

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

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

NCZI: 
0-14 rokov = 7.89% 
15-29 rokov = 24.44% 
30-44 rokov = 33.84% 
45-59 rokov = 21.05% 
viac ako 60 rokov = 12.78% 
26. marca 2020 (43 nových prípadov) 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 



- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
Na Slovensku je momentálne jeden pacient s koronavírusom v kritickom stave, ktorý bojuje o život a je 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
– muž, FN Nitra, okres Nitra 
– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, drive RÚVZ Košice, okres Čadca 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 



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

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

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

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

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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, FNsP Prešov 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 



– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– žena, Michalovce 
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska 
– žena, UN Martin, 
– muž, UN Martin, 
– žena, UN Martin, 
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza 
– muž, domáca izolácia, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– muž, domáci odber, Bratislava 
– muž, FN Trenčín, Nedašovce 
– muž, FN Trenčín, Trenčín 
-muž, FN Trenčín, Skačany 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
– žena, FN Trenčín, Trenčín 
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
– muž, FNsP Prešov, Poprad 
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu 

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

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

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

17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
– 4 osoby, Bratislava 
– 4 osoby, Žilina 
– 3 osoby, Dunajská Streda 
– 1 osoba, Revúca 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Prešov, 
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku, 



– žena, hospitalizácia, Ružomberok, 
– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, hospitalizácia, Revúca. 
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom: 
„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich 

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

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

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

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

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

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. 
11. marec 2020 (3 nové prípady) 



– žena, Bratislava, domáca karanténa 
– žena, Bratislava, domáca karanténa 
– muž, Bratislava, domáca karanténa 
Všetci traja nakazení boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee. 
9. marec 2020 (2 nové prípady) 
– muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom 

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

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

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

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

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

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné 
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25. Vládne hnutie vybralo kandidátov na šéfov okresných úradov. Ľudia ich 

majú lustrovať 
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Aj na východe sa objavili zaujímavé mená. 
Správu aktualizujeme o informácie z východného Slovenska. 
BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) 

vybralo v rámci výberových konaní nateraz 70 kandidátov na prednostov okresných úradov. 
Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. 
Ako ďalej informoval, hnutie dostalo na posty prednostov 72 okresných úradov okolo 500 nominácií, pričom 

približne 330 kandidátov sa zúčastnilo aj na pohovoroch. 
„Snažili sme sa, aby to nebolo o ‚našich ľuďoch‘,“ povedal Šipoš s tým, že vo výberových konaniach napríklad 

neuspeli niektorí ľudia, ktorí za hnutie v minulosti kandidovali. 
Poslanci hnutia pritom pri hľadaní kandidátov podľa Šipoša oslovili občianskych aktivistov a iné osobnosti 

žijúce v regiónoch. Doplnil, že z vybraných kandidátov je približne každý ôsmy spojený s hnutím. 
Vyzval ľudí, aby lustrovali 
Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v tejto súvislosti povedal, že od II. svetovej vojny sa štátna správa 

obsadzovala na Slovensku čisto politicky. Jeho zámerom podľa vlastných slov je, aby bol politicky dosadzovaný 
len prednosta úradu, pričom ostatní majú byť vyberaní na základe odbornosti v transparentných výberových 
konaniach. 

„Po 75 rokoch chceme garantovať úradníkom, že ak sú schopní, môžu sa posunúť ďalej,“ povedal Matovič. 
Zároveň zdôraznil, že hnutie odmietlo aj návrhy koaličných partnerov na politické nominácie. 

Predseda vlády vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovali svoje vedomosti o 
prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov. Urobiť tak môžu do 10. júla. 

„Aby sme sa vyhli prípadným problémom,“ doplnil Matovič s tým, že niektoré z nominácií by mohla 
posudzovať vláda na zasadnutí budúci týždeň. 

Prešov 
Nominantom na prednostu v Okresného úradu v Prešove je 57-ročný František Höger, ktorý je hlavný 

kontrolór obce Fintice, kde má aj zapísané bydlisko. 
Do posledných parlamentných volieb kandidoval za hnutie OĽaNO zo 65. miesta ako jeden z „kresťanských 

kandidátov“, ale do parlamentu sa mu prekrúžkovať nepodarilo. 
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Podľa informácií z webovej stránky hnutia učí aj na základnej škole a je trénerom prvoligového florbalového 
družstva žien FBC Mikuláš Prešov. 

V minulosti bol čelným predstaviteľom Slovenskej ľudovej strany, ktorá velebí Tisa a za ktorú v minulosti 
kandidoval aj Kotleba. 

Kandidáti na prednostov z východného Slovenska 
Okres Gelnica 
Ing. Jana Tóthová, 59 rokov, projektová manažérka, bydlisko Margecany 
Okres Michalovce 
Mgr. Maroš Demko, 45 rokov, kurátor, bydlisko Michalovce 
Okres Sobrance 
Mgr. Marián Škirda, 39 rokov, učiteľ, bydlisko Sobrance 
Okres Spišská Nová Ves 

Ing. Mária Dudžáková, 48 rokov, samostatný radca, bydlisko Smižany 
Okres Trebišov 
MVDr. Július Selecký, 61 rokov, správca budov, bydlisko Trebišov 
Okres Prešov 
PaedDr. František Höger, ThLic., 57 rokov, hlavný kontrolór obce, bydlisko Fintice 
Okres Humené 
Ing. Silvia Cukrovaná, 53 rokov, ekonómka, bydlisko Humené 
Okres Stropkov 
PhDr. Mgr. Peter Harvan, 42 rokov, výkonný riaditeľ, bydlisko Giraltovce 
Okres Kežmarok 
Ing. Vladimír Škára, 58 rokov, hlavný ekonóm, bydlisko Kežmarok 
Okres Bardejov 
Mgr. Ján Paľa, 50 rokov, starosta obce, bydlisko Kurima 
Okres Poprad 
Dr. Jozef Bednár, 45 rokov, projektový manažér, bydlisko Gánovce 
Okres Stará Ľubovňa 
Mgr. Richard Malý, 40 rokov, právnik, bydlisko Stará Ľubovňa 
Okres Sabinov 
Ing. Daniel Mikolaj, PhD, 42 rokov, manažér obchodu, bydlisko Šarišské 
Okres Svidník 
Mgr. Michal Iľkanin, 35 rokv, konateľ, bydlisko Svidník 
Okres Vranov nad Topľou 
Ing. Alfonz Kobielsky, 59 rokov, riaditeľ mestského domu kultúry, bydlisko Vranov nad Topľou 
Okres Medzilaborce 
Ing. Michal Sopko, 31 rokov, procesný logistik, bydlisko Humenné 
Okres Snina 
PaedDr. Evald Štofík, 53 rokov, pedagóg, bydlisko Snina 
Okres Levoča 
Ing. Marián Smorada, 61 rokov, ekonomický manažér, bydlisko Spišské Tomášovce 
Okres Košice 
PaedDr. Marián Mikulišin, 51 rokov, konateľ, bydlisko Košice 
Okres Košice-okolie 
JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková, 31 rokov, právnička, bydlisko Záborské 
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26. OBVINILI ICH: Dvaja muži sa sekerou i nožom vyhrážali družkám 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj 
Obom mužom za tento čin hrozia až tri roky vo väzení. 
Košice/Spišská Nová Ves 6. júla (TASR) – Polícia obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa 37-

ročného muža z okresu Košice okolie a 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves, ktorí sa v sobotu (4. 7.) 

vyhrážali svojim družkám zabitím nožom, sekerou i kosákom. Informovala o tom košická krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že obom mužom za tento čin hrozia až tri roky vo väzení. Polícia zasahovala v 
sobotu popoludní v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholických nápojov mal správať k svojej 
družke agresívne. „Žene vulgárne nadával a s kuchynským nožom v ruke sa jej vyhrážal zabitím. Žena v obave o 
svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu z dôvodnej obavy, že svoje vyhrážky aj uskutoční. K 
zraneniu ženy nedošlo,“ priblížila Mésarová. Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní 
procesných úkonov bol 37-ročný muž z okresu Košice okolie obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania 

https://www.teraz.sk/regiony/obvinili-ich-dvaja-muzi-sa-sekerou-i-n/478740-clanok.html


sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V druhom prípade 
privolala policajtov žena do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. „V sobotu vo večerných hodinách mal muž 

pod vplyvom alkoholu verbálne napadnúť svoju družku, ktorú naháňal so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa 
jej vyhrážal zabitím. Aj v tomto prípade policajti podozrivého muža na mieste zadržali,“ uviedla hovorkyňa. 
Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu nebezpečného 

vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. 
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27. 44 sezónnych vlakov na 10 linkách podporí Slovákov, aby si leto užili doma 
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Hrady Betliar, Spišský a Ľubovniansky, národné parky Slovenský kras, Muránska planina, Slovenský raj, ale i 
Lesnícky skanzen Vydrovo, Čiernohronská železnica či pamiatky UNESCO – toto všetko, ba ešte omnoho viac 
čaká počas leta cestujúcich vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Národný dopravca na základe 
rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) zavádza počas letnej sezóny dohromady 44 vlakov 
na celkovo 10 linkách. 

„Zavedenie nových sezónnych vlakov je jednoznačne skvelé rozhodnutie, veď naša malebná krajina poskytuje 
toľko možností na jej spoznávanie, že často nemáme šancu ani za celý život navštíviť každú pamiatku a kochať 
sa všetkými prírodnými krásami. A práve v tomto čase, kedy naše životy zasiahla pandémia koronavírusu, by sme 
sa mali rozhodnúť pre leto strávené na Slovensku. Navyše, týmto krokom môžeme všetci spoločne prispieť k 
reštartu našej ekonomiky,“ povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. 

Nové vlakové spojenia budú premávať počas celej letnej sezóny – od 4. júla do 15. septembra 2020 na 
linkách Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie, Prešov – Stará Ľubovňa, Košice – Muráň, Košice – Slavošovce, 

Košice – Dobšiná, Prešov – Banská Bystrica, Košice – Banská Bystrica, Banská Bystrica – Mlynky, Banská 
Štiavnica – Zvolen, Bratislava – Plavecké Podhradie. Letné sezónne vlaky sa zameriavajú predovšetkým na 
oblasti vhodné na pešiu turistiku a cykloturistiku. Aj vďaka týmto spojom budú môcť Slováci dovolenkovať doma, 
pričom tak prispejú nielen k rozvoju cestovného ruchu, ale aj k podpore najekologickejšej formy hromadnej 
dopravy. 

„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. 

Objednávateľom dopravných výkonov je MDV SR, ktoré zároveň tieto spojenia finančne zastrešuje. Vo 
vlakoch platí štandardný cenník ZSSK vrátane všetkých druhov zliav i bezplatnej prepravy. Vo vlakoch je možné 
využiť cenník REGIONAL v zmysle platného PP ZSSK (tak ako vo vlakoch Os a REX). Vlaky Záhoráčik na linke 
Bratislava – Plavecké podhradie sú integrované v rámci IDS BK, teda sa v nich uplatňuje aj PP IDS BK. 

Kompletný prehľad všetkých letných sezónnych vlakov 
Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie (10 vlakov)* Zr 1790 (Spišské Podhradie 10:44 – 

Spišské Vlachy 10:59) 
* Zr 1791 (Spišská Nová Ves 10:03 – Spišské Podhradie 10:40) 
* Zr 1792 (Spišské Podhradie 11:24 – Spišská Nová Ves 12:00) 

* Zr 1793 (Spišské Vlachy 11:03 – Spišské Podhradie 11:18) 
* Zr 1794 (Spišské Podhradie 14:15 – Spišská Nová Ves 14:53) 
* Zr 1795 (Spišská Nová Ves 13:09 – Spišské Podhradie 13:44) 
* Zr 1796 (Spišské Podhradie 16:15 – Spišská Nová Ves 16:53) 
* Zr 1797 (Spišská Nová Ves 15:09 – Spišské Podhradie 15:44) 
* Zr 1798 (Spišské Podhradie 18:15 – Spišská Nová Ves 18:53) 
* Zr 1799 (Spišská Nová Ves 17:09 – Spišské Podhradie 17:44) 

kalendárne obmedzenie Zr 1790 – Zr 1799 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX. 
Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa (4 vlaky)* Zr 1940 (Prešov 07:54 – Stará Ľubovňa 09:09) 
* Zr 1941 (Stará Ľubovňa 10:58 – Prešov 12:15) 
kalendárne obmedzenie Zr 1940, Zr 1941 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.* Zr 1942 (Prešov 15:54 – 

Stará Ľubovňa 17:09) 
* Zr 1943 (Stará Ľubovňa 17:58 – Prešov 19:15) 
kalendárne obmedzenie Zr 1942, Zr 1943 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 30. VIII., ide 5. a 12. IX. 
Košice – Plešivec – Muráň (2 vlaky)* Zr 1640 (Košice 07:50 – Muráň 10:23) 
* Zr 1641 (Muráň 15:15 – Košice 17:54) 
kalendárne obmedzenie Zr 1640, Zr 1641 ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX. 
Košice – Plešivec – Slavošovce (2 vlaky)* Zr 1650 (Košice 07:50 – Slavošovce 09:53) 
* Zr 1651 (Slavošovce 15:40 – Košice 17:54) 
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kalendárne obmedzenie Zr 1650, Zr 1651 ide 4., 18. VII., 1., 15., 29. VIII., 12. IX. 
Košice – Rožňava – Dobšiná (2 vlaky)* Zr 1660 (Košice 07:50 – Dobšiná 09:48) 
* Zr 1661 (Dobšiná 15:46 – Košice 17:54) 
kalendárne obmedzenie Zr 1660, Zr 1661 ide 11., 25. VII., 8., 22. VIII., 5. IX. 
Prešov – Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica (2 vlaky)* Zr 824 (Prešov 08:10 – Banská Bystrica 

12:24) 
* Zr 827 (Banská Bystrica 13:31 – Prešov 17:46) 
kalendárne obmedzenie Zr 824, Zr 827 ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX. 
Košice – Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica (2 vlaky)* Zr 826 (Košice 08:01 – Banská Bystrica 

12:24) 
* Zr 829 (Banská Bystrica 13:31 – Košice 17:43) 
kalendárne obmedzenie Zr 826, Zr 829 ide v (6) v období 1. VIII. – 12. IX. 
Banská Bystrica – Červená Skala – Mlynky (2 vlaky)* Zr 1781 (Banská Bystrica 09:44 – Mlynky 12:11) 
* Zr 1782 (Mlynky 13:08 – Banská Bystrica 15:59) 
kalendárne obmedzenie Zr 1781, Zr 1782 ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX. 
Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava – Zvolen (12 vlakov)* Zr 1608 (Banská Štiavnica 08:04 – Zvolen os. st. 

08:48) 
* Zr 1611 (Zvolen os. st. 09:06 – Banská Štiavnica 09:47) 
kalendárne obmedzenie Zr 1608, Zr 1611 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX., nejde 11. VII., 8. a 15. VIII.* 

Zr 1612 (Banská Štiavnica 10:04 – Zvolen os. st. 10:48) 
* Zr 1615 (Zvolen os. st. 11:06 – Banská Štiavnica 11:47) 
* Zr 1616 (Banská Štiavnica 12:04 – Zvolen os. st. 12:48) 
* Zr 1619 (Zvolen os. st. 13:06 – Banská Štiavnica 13:47) 
* Zr 1628 (Banská Štiavnica 20:04 – Zvolen os. st. 20:48) 
* Zr 1629 (Zvolen os. st. 17:06 – Banská Štiavnica 17:47) 
* Zr 1633 (Zvolen os. st. 21:06 – Banská Štiavnica 21:47) 
kalendárne obmedzenie Zr 1612, Zr 1615, Zr 1616, Zr 1619, Zr 1628, Zr 1629, Zr 1633 ide v (6) a (+) v období 

4. VII. – 15. IX.* Zr 1624 (Banská Štiavnica 16:04 – Hronská Dúbrava 16:34 | 16:37 – Zvolen os. st. 16:48) 
kalendárne obmedzenie Zr 1624:* v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava ide v (7) v období 5. VII. – 

13. IX. a 1. IX. (V sobotu je v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava možné cestovať pravidelným vlakom 
Os 6124 s odchodom z Banskej Štiavnice o 15:55 a s priamym pokračovaním do Zvolena.) 

* v úseku Hronská Dúbrava – Zvolen os. st. ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX. 
* Zr 1626 (Banská Štiavnica 18:04 – Hronská Dúbrava 18:34 | 18:37 – Zvolen os. st. 18:48) 
kalendárne obmedzenie Zr 1626:* v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava Ide v (6) v období od 4. VII. – 

15. IX a 6., 13. a 15. IX. (V nedeľu je počas letných prázdnin v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava 
možné cestovať vlakom Os 6184 s odchodom z Banskej Štiavnice o 17:54 a s priamym pokračovaním do 
Zvolena.) 

* v úseku Hronská Dúbrava – Zvolen os. st. ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX. 
* Zr 6131 (Zvolen os. st. 19:09 – Hronská Dúbrava 19:18) – vlak bude v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX. 

vedený zo železničnej stanice Zvolen os. st. ako priamy vozeň na vlaku Os 5730 s odchodom zo Zvolena os. st. o 
19:09 a s pokračovaním podľa platného cestovného poriadku. 

Poznámka: Na linke bude v letnej sezóne zabezpečený dvojhodinový takt vlakov. 
Bratislava – Zohor – Plavecké Podhradie (6 vlakov – Záhoráčik)* Os 2381 (Bratislava hl. st. 08:21 – Plavecké 

Podhradie 09:43) 
* Os 2382 (Plavecké Podhradie 10:10 – Bratislava hl. st. 11:35) 
* Os 2383 (Bratislava hl. st. 12:21 – Plavecké Podhradie 13:43) 
* Os 2384 (Plavecké Podhradie 14:10 – Bratislava hl. st. 15:35) 
* Os 2385 (Bratislava hl. st. 16:21 – Plavecké Podhradie 17:43) 
* Os 2386 (Plavecké Podhradie 18:10 – Bratislava hl. st. 19:35) 
kalendárne obmedzenie Os 2381 – Os 2386 ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX. 
ZSSK zároveň počas letnej sezóny prevádzkuje nasledovné vlaky:* 2 páry posilových vlakov na trati Poprad-

Tatry – Štrbské Pleso a 1 pár posilových vlakov na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica 
* 2 medzištátne sezónne spojenia do Poľska: 
* Poprad-Tatry – Plaveč – Muszyna vlaky premávajú podľa platného cestovného poriadku od 27. 6. 2020 

https://www.zssk.sk/vlakova-linka-poprad-tatry-muszyna/ 
* Medzilaborce – Łupków/Sanok vlaky premávajú podľa platného cestovného poriadku od 26. 6. 2020 

https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/polsko/medzilaborce-lupkow-sanok/ 
V období 4. 7. – 25. 7 bude premávať tiež Ľadový expres, ktorý nadviaže na niekoľkoročnú tradíciu. Úspešný 

projekt už tradične spúšťajú ZSSK a Košice Región Turizmus (KRT). Štyri júlové soboty bude Ľadový expres 
brázdiť najkrajšiu železničnú trať od Košíc až po Telgárt a po ceste ponúkať celý rad možností – člnkovanie v 
Palcmanskej Maši, jazdu na koni v panenskej prírode Slovenského raja, či schladenie sa v Dobšinskej ľadovej 
jaskyni. Výkonnejší turisti zas môžu zdolať výstup na legendami opradenú Kráľovu hoľu či Havraniu skalu. 

Celková kapacita jedného mimoriadneho vlaku je 177 miest na sedenie. Cestovné lístky si možno kúpiť 
prostredníctvom organizácie KRT, a to formou online predaja alebo v ich košickom centre. Vo vozňoch bude 
takisto KRT zabezpečovať dezinfekciu na ruky pre cestujúcich. 

Cestovný poriadok Ľadového expresu:príchododchodstanica/zastávkapríchododchod 07:55Košice18:48 
08:1208:13Kysak18:3218:3308:2808:33Margecany18:0618:1108:4208:44Gelnica17:4717:5609:1309:15Nálepkov



o17:0017:1009:3709:39Mlynky16:3316:4009:4109:43Dedinky16:2816:3009:4809:50Stratená16:2116:2309:5510:
00Dobšinská Ľ. Jaskyňa16:0416:1710:11 Telgárt penzión 15:53 

[Späť na obsah] 
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