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Vladimír Kikuš 
Včera sme mapovali dianie v ôsmich kluboch našej druhej najvyššej súťaže, ktorej nový ročník odštartuje už v 

piatok predohrávkou 1. kola Poprad – Bardejov (o 19.00 h). Dnes sa pozrieme na to, čo dôležité sa počas letnej 
prestávky udialo vo zvyšných siedmich kluboch. 

https://siacplus.sk/
https://sport.aktuality.sk/c/454512/karhan-zaznamenal-sest-vitazstiev-v-karantene-ma-matica


Prečítajte si tiež 
Výborné bilancie Cifraniča a Fabuľu, päť prehier Šamorína 
O 3 DNI ŠTARTUJE DRUHOLIGOVÝ ROČNÍK 2020/21: MEDZI ŠESTNÁSTKAMI – II. ČASŤ 
MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 
Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica. Zdroj: mfkdukla.sk 
Banskobystrická Dukla prehrala kľúčový zápas posledného kola nadstavby v Dubnici (1:4), takže do baráže o 

účasť v najvyššej súťaži sa napokon nekvalifikovala. Hráči následne dostali trojdňové voľno, po ktorom sa znova 
pustili do roboty. V Dukle, ktorá bude na jeseň hrávať domáce zápasy tak ako v nadstavbe na zvolenskom 
štadióne, nastal len minimálny pohyb v kádri. V klube skončil skúsený útočník Blažej Vaščák, Adam Kostúr odišiel 
do Žiliny a Peter Kolláti do Rakytoviec. 

Zatiaľ jedinou posilou Banskobystričanov je stredopoliar Marek Frimmel, ktorý na jar pôsobil v Skalici. 
Zverenci trénera Stanislava Vargu odohrali počas krátkej prípravy dva zápasy, v prvom remizovali s FK Pohronie 
2:2 (góly Dukly: Točka, Vujoševič z 11 m) a v nedeľňajšej generálke, ktorú absolvovali na štadióne v Priechode, 
zdolali Liptovský Mikuláš 2:0 dvoma gólmi Róberta Polievku. „Na skúške je u nás Albánec Geron Točka a v 
prípravných zápasoch dostali príležitosť aj Dalibor Gonda a Jakub Uhrinčať z nášho dorastu,“ povedal vedúci 
mužstva Ivan Šimko. 

ŠK SLOVAN BRATISLAVA B 
Zverenci trénera Stanislava Moravca odštartovali prípravu 12. júla, hlavný stan si rozložili na bratislavských 

Pasienkoch. V kádri rezervy belasých prišlo k veľkému pohybu. „Z kategórie do 19 rokov prišli do mužstva 
Valentín, Matoš, Lieskovský, Lavrenčík a Országh, z hosťovania v Komárne sa vrátil Marek Rigo a Laczkóovi sa 
skončilo hosťovanie v Trenčíne. Brankár Zváč odišiel na hosťovanie do Malaciek, Repiský do FK Pohronie, 
Polakovič do Šale, Mašulovič na hosťovanie do Senice. Angažmán si stále hľadajú Kozlovský a Borovský,“ 
povedal vedúci mužstva Jaroslav Suchoň. 

Hráčom rezervy sa stal už aj Kolumbijčan John Garcia a tréneri rátajú aj so službami Lichého, ktorý je však 
momentálne po zranení a vyzerá to na nútenú pauzu v trvaní zhruba dvoch mesiacov. Rezerva Slovana odohrala 
v príprave päť zápasov, na konto si pripísala dve prehry (Šaľa 0:4, Petržalka 0:3) a tri víťazstvá Kalinkovo 8:0, 
Bernolákovo 6:3 a v sobotňajšej generálke triumfovala nad Šamorínom 3:2 (góly Slovana B: Lavrenčík (11 m), 
Hubert, Haramia). 

KFC KOMÁRNO 
KFC Komárno. Zdroj: facebook.com/kfckomarno 
V Komárne sa rozhodli, že pri mužstve bude v pozícii hlavného trénera naďalej pokračovať Miroslav Karhan, 

ktorý stihol odkoučovať mužstvo akurát v úvodnom jarnom kole minulej sezóny. „Dohodli sme sa na dvojročnom 
kontrakte,“ špecifikoval dĺžku spolupráce s KFC Miroslav Karhan. Odišli dvaja legionári: Slovinec Šipek a Grék 
Fokaidis, ktorí sa nedohodli na podmienkach pokračovania kontraktu. 

Do KFC sa však po ukončení pôsobenia v Skalici vrátil srbský pravý obranca Mihajilo Popovič, novou 
akvizíciou sú aj Dávid Doktorík z Dunajskej Stredy, Jozef Vajs prišiel z klubu nižšej súťaže v Rakúsku, Gábor 
Tóth z Hurbanova a Jozef Pastorek z Podbrezovej. S mužstvom netrénuje srbský stredopoliar Goran Matič, ktorý 
je momentálne v karanténe. KFC mal prípravu pôvodne zavŕšiť týždenným tréningovým kempom v Mezőkövesde, 
ale pre meniacu sa epidemiologickú situáciu napokon do Maďarska neodcestoval a formu dolaďuje v domácich 
podmienkach. Počas prípravy odohral osem zápasov, šesť víťazných, zaznamenal dve prehry. V sobotňajšej 
generálke zdolal prvoligovú Sereď 3:2 (góly KFC: Popovič, Domonkos, Gábor Tóth). 

FK POPRAD 
Radosť hráčov FK Poprad. Zdroj: facebook.com/fkpoprad.official 
Popradčania účinkovali v nadstavbe, ale veľa vody v nej nenamútili. Všetky štyri zápasy prehrali (Skalica 0:1, 

Banská Bystrica 0:7, Dubnica 1:2, Žilina B 0:4). V klube spod Tatier prišlo k výraznému zoštíhľovaniu kádra. 
Najskôr skončili Peter Maslo a Zekucia, po nadstavbe odišli Kukoľ a Arevalo (do Podbrezovej), L. Horváth a 
Maťaš (do Bardejova), Tibor Slebodník (do Žiliny), Olejník (do Trnavy), Junior (do Rakúska) a Jančak (Ukrajina). 
Hovorí sa ešte o odchode Galloviča do Ružomberka. 

Jaroslava Belejčáka na poste hlavného trénera nahradil Stanislav Ďuriš, asistenti sú Peter Pitoňák a Peter 
Ďuriš, tréner brankárov Ján Malec. Od minulého pondelka až do soboty bolo mužstvo na sústredení v Nemšovej, 
kde okrem dvojfázových tréningov odohralo dva prípravné zápasy. Nad Myjavou vyhralo 2:1 (góly: Legnani 2) a v 
sobotňajšej generálke podľahlo trnavskému Spartaku 0:2. „Sústredenie prebehlo podľa plánu, odohrali sme dva 
kvalitné zápasy,“ povedal tréner Stanislav Ďuriš. Posilnenie kádra budú v FK doťahovať v priebehu tohto týždňa. 
Už v piatok čaká Poprad prvý majstrák, v domácom NTC hostí Bardejov. 

SLAVOJ TREBIŠOV 
Trénera Ľuboša Benkovského, ktorý odišiel do Zlatých Moraviec, nahradil Ondrej Desiatnik, ktorý naposledy 

viedol treťoligový Vranov nad Topľou. Otázka asistenta trénera ešte doriešená nie je. Z vranovského košiara 
získal Trebišov tri posily: prišli 31-ročný Matúš Digoň, 19-ročný František Sitarčík a 26-ročný Wisdom Kanu, ktorý 
bol na jar na hosťovaní v Poprade. Brankársky post vystužil príchod Vincléra z Prešova. V štádiu riešenia sú 
príchody Bacha a Katunského (obaja FC Košice), Krajňaka (Šarišské Michaľany), Bajtoša (Ružomberok), 
Chovana (Michalovce) a Smirnova z Ukrajiny. 

Odišli hráči, ktorí boli na hosťovaniach: Gmitter a A. Leško (Bardejov), Zsigmond a R. Černák (Dunajská 
Streda), Lukáš Tóth a Harvila (Lokomotíva Košice) a Mihálik (Trnava). Slavoj odohral v príprave päť zápasov s 
bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a jedna prehra. V generálke remizoval na trávniku treťoligového Humenného 
2:2 (góly: Begala, Radovanovič). „Skladáme mužstvo, nie je to ešte ideálne, ale urobíme všetko pre to, aby sme 
boli dobre pripravení,“ povedal tréner Ondrej Desiatnik. 

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 



Hráči MFK Tatran Liptovský Mikuláš Zdroj: mfktatran.sk 
Klub z Liptova do poslednej chvíle váhal nad podaním si prihlášky do druhej ligy, no napokon sa túto možnosť 

vedenie rozhodlo využiť. Zverenci trénera Štefana Zaťka odohrali v príprave šesť zápasov, prvý remizovali 
(Spišská Nová Ves 3:3), nasledovali dve víťazstvá (Dolný Kubín 4:3, Prešov 4:1) a napokon tri prehry (Oravské 

Veselé 2:3, Podbrezová 0:3 a v nedeľňajšej generálke aj s Banskou Bystricou 1:2, gól: Laura). 
Najlepším kanonierom prípravy bol päťgólový útočník Peter Voško. „Odišla od nás štvorica hráčov: brankár 

Gábriš do Podkoníc, Kucharčík do Považskej Bystrice, Ivan Kotora posilnil Oravské Veselé a Čery išiel do 
Malženíc,“ povedal športový riaditeľ klubu Ján Papaj. Liptáci momentálne pracujú na finalizácii príchodu brankára 
Lukscha z Českých Budějovíc, mužstvo by mal posilniť aj Andrej Štrba z Čadce, ktorý pôsobil v bratislavskom 
Interi. Z dorastu MFK Tatran prešli pod krídla A-mužstva Baran, Daniel Kováč a dvojica Kórejčanov Kim a Ha. 

PARTIZÁN BARDEJOV 
Bardejovčania začali s prípravou 16. júna. Odohrali sedem prípravných zápasov s bilanciou tri víťazstvá, 

jedna remíza a tri prehry. Káder Bardejova vystužili príchody Lukáša Horvátha a Maťaša (obaja z Popradu), 
Serečina (z Humenného), Tatara (z Třinca), na hosťovanie prišiel Rastislav Švec (Ružomberok) a v riešení je 
príchod Dzuríka (FK Pohronie). Káder doplnila aj dvojica mladíkov z dorastu Rabik a Sosňak. Z klubu odišiel 
stredopoliar Horodník (Skalica). 

Partizán v sobotňajšej generálke zdolal treťoligový Tatran Prešov 5:2, keď už po prvom polčase viedol 
štvorgólovým rozdielom (góly Bardejova: Lukáč, Romulo Santos, Serečin, L. Horváth, Rabik). Do zápasu 
nezasiahli pre zdravotné problémy Petko a M. Keresteš. „Prvý polčas bol výborný, druhý tiež nebol zlý, no máme 
ešte na čom pracovať. Najviac ma teší zdravá konkurencia. Chceme hrať pre divákov, ktorí prišli, bola to 
pozvánka na ligu,“ povedal pre webovú stránku klubu tréner Jozef Kukulský, ktorého zverenci sa už v piatok 
predstavia v Poprade. „Chlapci sa tešia, sú motivovaní, chcú hrať,“ dodal. 

Denník Šport 
Volejbal 
Ostatné 
Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Výročie narodenia velikána si pripomenuli stretnutím na Chate gen. M. R. 

Štefánika 
[28.07.2020; Brezno; Spravodajstvo; s. 2; MONIKA DOLŇANOVÁ] 

 
 

BREZNO. 
Pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnilo spoločenské stretnutie 

na Chate pod Ďumbierom. 
Podujatiu prialo aj počasie. 
Účastníci dostali pamätný list s podobizňou M. R. 
Štefánika 
Spoločnosť M. R. Štefánika, miestne kluby Brezno a Liptovský Mikuláš v spolupráci s Klubom slovenských 

turistov, obcou Podbrezová, HS Nízke Tatry - juh, Chatou pod Ďumbierom a mestom Brezno v sobotu 25. júla 
uskutočnili stretnutie členov a milovníkov nízkotatranskej prírody, ktoré bolo venované spomienke na 140. výročie 
narodenia M. R. Štefánika. 

Od roku 2017 je hlavným organizátorom podujatia Spoločnosť M. R. Štefánikamiestny klub Brezno pod 
vedením primátora mesta Tomáša Abela, ktorý je zároveň predsedom klubu. 

Stretnutie pod Ďumbierom začalo znelkou hymnickej piesne Hoj vlasť moja, po ktorej organizátori položili 
veniec k reliéfu M. R. Štefánika. Po odspievaní štátnej hymny SR sa prítomným prihovoril predseda Spoločnosti 
M. R. Štefánika Peter Novotňák, za mesto Brezno primátor Tomáš Abel, podujatie osviežili aj básne Kvety 
Staroňovej z Klubu M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 

Po prezentácii a zápise do kroniky 164 účastníkov, medzi nimi aj členovia z klubov M. R. Štefánika Brezno, L. 
Mikuláš, Spišská Nová Ves, Dudince, novovzniknutého klubu vo Zvolene či z viacerých klubov turistov zo 

Slovenska a z Maltézskeho rádu Slovensko, dostalo pamätný list s podobizňou M. R. Štefánika, ako spomienku 
na skvelú akciu. Na záver sa všetci rozlúčili hymnickou piesňou Aká si mi krásna, domovina moja. 

Základný kameň chaty položili v roku 1924 
Chata gen. M. R. Štefánika na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier nesie názvy ako Chata pod Ďumbierom, 

Štefánikova chata alebo Štefánička, počas socializmu prechodne Chata hrdinov SNP. Pri príležitosti 110. 
výročia narodenia M. R. Štefánika sa 21. júla 1990 vrátila k pôvodnému názvu. V tento deň bola umiestnená 

pamätná tabuľa a bronzový reliéf s podobizňou gen. M. R. Štefánika. Zároveň bol na vrchole Ďumbiera 
inštalovaný drevený dvojkríž. 

Základný kameň chaty položili 20. 7. 1924. Chata mala nahradiť útulňu, ktorá bola postavená na vrchole 
Ďumbiera v roku 1902. Útulňu nazvali Karlova ochranná chata, ale dnes je to už len hŕba kamenia. 

Ponúkame vám pár zaujímavostí o chate: materiál a tovar na prevádzku chaty vynášajú nosiči; ročne je to asi 
40 000 kg, na chate ponúkajú najvyššie čapované nosičské pivo na strednom Slovensku, niekoľkokrát sa na 



chate konali preteky nosičov Šerpa Rallye a najrýchlejší vyšiel z Trangošky so 60 kg za 55 minút, pričom čas na 
turistickom smerovníku je 120 minút, pod chatou sa nachádza jedna z najhlbších jaskýň na Slovensku-Jaskyňa 
mŕtvych netopierovktorá je sprístupnená turistom. 

D. P. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. MLADÉ PUMY SO STRIEBROM 
[28.07.2020; Banskobystrické noviny; ŠPORT; s. 31; lav;int] 

 
 

Juniorky ZŠ Zvolen-ŠKP 08 Banská Bystrica sa stali vicemajsterkami Slovenska. Na finálovom turnaji v 
Košiciach sa predstavili v troch súbojoch. 

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 Banská Bystrica - BK AŠK Slávia Trnava 72:47 (38:24), štvrtiny: 18:13, 20:11, 19:7, 15:16, 
TH: 7/11 - 11/17, trojky: 5 - 4, fauly: 16 - 12, body B. Bystrice: Oborilová 18/2, Vargová 13, Holíková 10, Žilinská 
9, Bahledová 7, Mesárošová 5/1, Maloštíková 5, Mikulová 3/1, Malovcová 2 

YOUNG ANGELS U19 Košice - ZŠ Zvolen-ŠKP 08 Banská Bystrica 56:50 (22:32), štvrtiny: 12:13, 10:19, 
17:8, 17:10, TH: 14/18 - 5/9, trojky: 2 - 5, fauly: 15 - 18, body B. Bystrice: Žilinská 11, Oborilová 9/2, Vargová 9, 
Holíková 9/1, Šimčíková 6/2, Neuschlová 4, Mesárošová 2 

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 Banská Bystrica - ŠKBD Spišská Nová Ves 49:45 (26:33), štvrtiny: 16:19, 10:14, 12:1, 

11:11, TH: 8/18 - 5/9, trojky: 3 - 8, fauly: 11 - 16, TCH: 0 - 1 body B. Bystrice: Vargová 12, Holíková 9, Šimčíková 
7/1, Neuschlová 6, Mesárošová 4/1, Oborilová 4/1, Žilinská 3, Malovcová 4. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Je Británia naozaj zelená? Rómovia prichádzajú na leto z Anglicka domov, 

už týždeň sú bez testovania 
[28.07.2020; dennikn.sk; Slovensko; 21:49; Denisa Gdovinová] 

 
https://dennikn.sk/1984624/je-britania-naozaj-zelena-romovia-prichadzaju-na-leto-z-anglicka-domov-uz-
tyzden-su-bez-testovania/ 

 
 

Len v júli sa z Veľkej Británie vrátilo do sociálne znevýhodnených oblastí takmer 700 ľudí. Odborníci sa 
obávajú, či sa koronavírus v komunitách znova nerozšíri. 

V Žehre, Bystranoch aj Krompachoch hovoria to isté – dúfajú, že predošlé mesiace sa už nikdy nezopakujú. 
Bystrany boli v karanténe dva týždne, Krompachy približne mesiac a Žehra až dva mesiace. „Mne to ubralo päť 
až šesť rokov života,” hovorí rozhodne Alžbeta Mižigárová, asistentka podpory zdravia z príspevkovej organizácie 
Zdravé regióny. 

Celé dni strávila v skafandri v malých domoch preplnených ľuďmi a bolo to vyčerpávajúce. Spomína si, ako 
raz vošla do také úzkeho domu a v horúčave na ňu z každej strany rozprávali nervózni obyvatelia. Ona 
v skafandri, zrazu jej začalo hučať v hlave a prišlo jej „plano” – nevoľno. „Chorí ľudia mňa zachraňovali a vynášali 
z domu.“ 

Nechcú skončiť za páskou 
Ľudia už nechcú zažiť, že sa ráno zobudia a nájdu dom za páskou v karanténe. Prešiel len zhruba mesiac od 

zrušenia karantény a pravidlá sú už voľné. A Veľká Británia, v ktorej našlo prácu a druhý domov mnoho ľudí, je už 
na zozname zelených krajín. 

Už asi týždeň prichádzajú navrátilci z Anglicka do obcí, kde vyrástli bez akejkoľvek kontroly – nemusia sa 
preukázať negatívnym testom a ani po piatich dňoch od príchodu nemusia ísť na testy. Aj keď to bola práve Veľká 
Británia, z ktorej sa v apríli rozšíril koronavírus na Slovensko. 

V júli sa  na Slovensko vrátilo z Veľkej Británie 702 osôb, z toho na východné Slovensko prišla drvivá väčšina 
z nich – až 685. Čísla zbiera príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny cez asistentov 
podpory zdravia pôsobia v sociálne znevýhodnených oblastiach. Do Bystrian zamierilo 61 navrátilcov, do Žehry 
29 a do Krompách 27 osôb. 

Žehra. Foto N – Tomáš Benedikovič 
„Toto číslo je porovnateľné s počtom navrátilcov v marci. Avšak v oveľa rizikovejšom kontexte,” hovorí Andrej 

Belák zo Zdravých regiónov. V marci sme nosili rúška a zažívali najprísnejšie obmedzenia, pričom dnes je cesta 
z Anglicka bez obmedzenia. 

Koncom marca sa koronavírus rozšíril od navrátilca z Británie a skončilo to tak, že začiatkom apríla bolo 
v uzavretých osadách nakazených približne 30 ľudí. 
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Návratu nákazy sa obáva aj starosta Spišského Podhradia Michal Kapusta. Len v júni sa z Británie vrátilo 140 
ľudí, z toho bolo až 20 ľudí pozitívnych na koronavírus. Z nich v pondelok prešli ôsmi ďalším testovaním, aby sa 
ukázalo, či vírus ešte majú a starosta ešte čaká na výsledky. 

Kapusta vysvetľuje, že do obce sa každý rok v lete vracia asi 400 Rómov, z toho 200 z nich je už teraz doma. 
Netrúfa si odhadnúť, či príde ďalšia stovka ľudí. „Teraz máme v obci asi 10 ľudí, ktorí prišli za posledný týždeň, 
ale netestovali sme ich, pretože to už nemôžeme robiť,” hovorí Kapusta. 

A tak v obci už len dotestujú tých, ktorí sa z Británie vrátili ešte pred 20. júlom a viac nič. „Pokiaľ sa u niekoho 
neprejavia klinické príznaky, nebude mať horúčku alebo bolesti, tak sa nič riešiť nebude,” tvrdí starosta. 

Regionálna hygienička zo Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková tvrdí, že obavy z návratov z Británie majú už 

dlhšie.  „Epidemiologická situácie je teraz v poriadku, ale monitorujeme situáciu a spolupracujeme so 
samosprávami a terénnymi pracovníkmi. Ale rátame s tým, že po príchode navrátilcov z krajín sa môže zhoršiť. 
Obávame sa, ale veríme, že sa už nezopakuje to, čo sme mali na jar,” tvrdí hygienička. 

Krompachy. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Hudáková vysvetľuje, že po zaradení Británie na zoznam zelených krajín nemajú vydané žiadne špeciálne 

regionálne opatrenia. „Nie je povinnosť zotrvať v domácej izolácii, nie je povinnosť nahlásiť sa k nám či na obec. 
Jednoducho je to na dobrovoľnosti.“ Dobrovoľné testovanie však už nie je zadarmo. 

Regionálni hygienici tak teraz nebudú vydávať žiadne prísne opatrenia, iba ak by sa koronavírus ukázal. „O 
tom sa však dozvieme, až keď u niekoho ochorenie prepukne do klinických príznakov a bude vyšetrený,” tvrdí 
Hudáková. 

Nikto nevie, koľkí prídu 
Je to tak každý rok – v lete sa Rómovia žijúci v Británii vracajú domov na prázdniny. Vrátia sa za rodinou, 

niektorí aj dokončiť rozostavané domy v rodnej dedine, na ktoré si zarobili v zahraničí. 
Každý má vlastnú verziu predpovede, koľko ľudí sa vráti v tento mimoriadny rok spojený s koronavírusom. 

Kým starosta v Žehre očakáva, že sa vráti už len pár rodín, asistentky podpory zdravia prepovedajú ďalšiu stovku 
navrátilcov. 

Starosta Žehry Marián Kandráč tvrdí, že mnohým sa už neoplatí vrátiť v auguste len na pár týždňov, keďže 
v septembri sa musia deti vrátiť znova do britských škôl. Na dochádzku sa v britských školách pozerá veľmi 
prísne – za pár vymeškaných hodín môžu dostať rodičia vysoké pokuty. 

Starosta Žehry Mariána Kandráč. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Vo Veľkej Británii sa termíny letných prázdnin rôznia podľa regiónu. Väčšina ľudí sa na Slovensko vracia 

z mesta Sheffield, kde sa letné prázdniny začali ešte len minulý týždeň. Miestni tak netušia, či návrat „Angličanov“ 
nepríde až v týchto dňoch. „Ak je to pravda, tak to je zlá správa,” myslí si starosta Spišského Podhradia Michal 
Kapusta. Aj on sa však prikláňa skôr k verzii, že v auguste sa im už na tých pár týždňov neoplatí vrátiť. 

Natočili sa na Facebook 
Do 20. júla, kedy Anglicko zaradili medzi bezpečné krajiny asistenti podpory zdravia zo Zdravých regiónov 

priamo v teréne zisťovali, kto sa vrátil zo zahraničia. Robili zdravotnú osvetu, na ktorú sú experti – vysvetľovanie, 
presviedčanie a upokojovanie. Vysvetlili im, že musia ostať v domácej karanténe a presviedčali ich, aby sa v piaty 
deň po návrate skutočne dali otestovať. Potom aj dohliadli či na testovanie išli a oznámili im výsledky. 

Zoznamy navrátilcov zo zahraničia pracovníci posielali Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
v Spišskej Novej Vsi. Tí už postupne pripravovali testy na mobilných odberných miestach – zväčša v Spišskej 
Novej Vsi, v Poprade alebo v Rožňave. Od mája sa potvrdili štyri prípady koronavírusu v Žehre a jeden 

v Bystranoch. 
Asistenti podpory zdravia na Spiši. Foto N – Tomáš Benedikovič 
V Spišskom Podhradí mali tiež zaužívané, že ak navrátilec ukázal negatívny test pri príchode, stačilo, ak išiel 

na testovanie na Slovensku iba raz. Ak negatívny test nemal, musel sa otestovať dvakrát. 
Ako sa o navrátilcoch dozvedia priamo v obci? „Dnes prídu piati,” hlási v pondelok Alžbeta Mižigárová za 

oblasť Spišské Vlachy, za ktorú zodpovedá. Počty navrátilcov hlási v pondelky, stredy a v piatky svojmu 
koordinátorovi Petrovi Molekovi, ktorý má na starosti širšiu oblasť – viac obcí na Spiši. 

Asistenti podpory zdravia sa o navrátilcoch dozvedia rôznymi spôsobmi. Keďže bývajú a žijú priamo 
v lokalitách, dozvedia sa to od susedov, všimnú si dom, v ktorom sa večer po dlhšom čase svieti, alebo auto 
s britským evidenčným číslo. O piatich navrátilcoch sa Alžbeta dozvedela trochu inak – na Facebook si zavesili 
video, v ktorom si naživo natáčali cestu domov. „A už o nich viem,” smeje sa. 

Aj keď už viac ako týždeň je Británia zelenou krajinou, asistenti zo Zdravých regiónov si ďalej udržiavajú 
prehľad, kto odtiaľ prichádza. Na testovanie ich už poslať nemôžu a tak sledujú iba príznaky. Ak by sa u niekoho 
prejavili, všeobecný lekár rozhodne, či ho pošle na testy. 

Foto N – Tomáš Benedikovič 
To isté pripomína aj Úrad verejného zdravotníctva. „Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, 

z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky 
a liečby.” 

Úrad situáciu stále pozorne sleduje. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva pozorne sledujú 
epidemiologickú situáciu v lokalitách, kde sa vopred predpokladá početnejší príchod navrátilcov zo Spojeného 
kráľovstva. So zámerom mať v danej oblasti prehľad, úrady spolupracujú s predstaviteľmi samospráv i terénnymi 
pracovníkmi,” vysvetľuje hovorkyňa Daša Račková. 

Úrady to monitorujú 
Splnomocnenkyňa pre rómske komunity Andrea Bučková tvrdí, že obce zo začiatku mali menšie obavy, ale 

v súčasnosti je už situácia pokojná. „Epidemiologická situácia v obciach obývaných marginalizovanými rómskymi 



komunitami je v súčasnosti priaznivá a prostredníctvom regionálnych kancelárii ďalej monitorujeme situáciu 
v komunitách na každodennej báze,” uvádza Bučková. 

Ak by došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie, opätovne zasadne Ústredný krízový štáb a Permanentný 
krízový štáb. „A v prípade potreby bude pravdepodobne opätovne spustená súčinnosť so zložkami OS SR,” 
dodáva. 

Úrad splnomocnenca vytvoril e-mailovú adresu covidrk@minv.sk, na ktorú obce posielajú týždenný prehľad 
o navrátilcoch. Tiež spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva na pláne pre prípad druhej vlny pandémie 
COVID-19 

Foto N – Tomáš BenedikovičAndreja Beláka zo Zdravých regiónov počet návratov z Británie v júli znepokojil. 
Nemyslí si však, že by sa regióny mali vrátiť k striktným uzáverám, opatrenia je potrebné zavádzať podľa 
okolností lokálne. „Ak sa to však má riešiť lokálne, regionálne úrady verejného zdravotníctva potrebujú kapacity 
v teréne a mali by systematicky spolupracovať s projektmi Zdravých komunít,” tvrdí. 

Regionálna hygienička zo Spišskej Novej Vsi hovorí, že budú postupovať lokálne. „Ak budú vydané 

opatrenia, budú sa týkať najprv len jednotlivcov,” tvrdí Renáta Hudáková. Ak by sa v jednej komunite ukázalo viac 
prípadov, môžu pristúpiť aj k ďalším opatreniam, napríklad k obmedzeniu hromadných podujatí. 

Najhoršie je oznámiť výsledok 
V Bystranoch, Žehre a v Krompachoch je však teraz situácia pokojná. Ľudia sa už pomaly spamätali 

z uzavretia z karantény a dúfajú, že im nákazu zo zahraničia nikto neprinesie. Asistenti podpory zdravia tak už len 
spomínajú na týždne, keď boli celé komunity uzavreté v karanténe. 

Helena Kroščenová z Bystrian a Lucia Horvátová zo Žehry sa zobudili vo svojich domoch za páskami 
karantény. Milan Pollák v Krompachoch podvečer počul, že nad jeho domom letí vrtuľník akosi nízko a potom 
videl, ako sa otočil a neďaleko pristál. „Toto neskončí dobre,” povedal si a o pár minút sa z Facebooku dozvedel, 
že Krompachy budú v karanténe. 

Alžbeta Mižigárová aj s manželom boli na návšteve u rodiny v Žehre a karanténe unikli len o pár hodín. Keď 
odchádzali z lokality, tak už videli nachystané betónové panely, ktorými o hodinu neskôr oblasť uzavreli. 

Aký bol ich denný režim? Asistenti si podelili lokalitu a každý deň monitorovali svoje domy či „bunky”. Spísali 
presný zoznam obyvateľov a kontrolovali ich zdravotný stav. Keď niekto potreboval lieky, sprostredkovali ich 
u lekára. Mobil im neprestal zvoniť ani o polnoci, na nohách potom boli znova o šiestej ráno. 

Helena Kroščenová z Bystrian. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Milan Pollák z Krompách. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Alžbeta hovorí, že nikomu by nepriala mať povinnosť oznamovať ľuďom, že ich výsledky na koronavírus sú 

pozitívne. „Žena, štyri dni nevedela o tom, že je pozitívna. Až kým som nedostala jej papiere do ruky. Išla som do 
domu, kde sú pätnásti v dome dva krát dva metre. A bola som medzi nimi,” opisuje Alžbeta. 

Bola to tehotná žena. „Pani viete o tom, že ste pozitívna? Pozrela na mňa a odpadla.” 
Alžbeta spomína aj na to, ako videla muža s koronavírusom rozprávať sa so skupinkou ľudí, akoby sa nič 

nestalo. „Iba ja a on sme vedeli, že je nakazený. Nemôžeme ostatným hovoriť, kto má koronavírus. Zobrala som 
si ho bokom a hovorím mu: Čo to robíš?“ Muž jej oponoval, že koronavírusu neverí, ona ho presviedčala o opaku. 

Koordinátor Peter Molek hovorí ako robili aj počas sviatkov a cez víkendy. „Na zelený štvrtok sme si spravili 
štyri rezne. Na Veľký piatok sme roznášali rúška, rukavice, dezinfekciu. Na Bielu sobotu sme si zase spravili 
osem chlebíčkov. Tak a toto bola naša Veľká noc.“ 

[Späť na obsah] 
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Len v júli sa z Veľkej Británie vrátilo do sociálne znevýhodnených oblastí takmer 700 ľudí. Odborníci sa 
obávajú, či sa koronavírus v komunitách znova nerozšíri. 

V Žehre, Bystranoch aj Krompachoch hovoria to isté – dúfajú, že predošlé mesiace sa už nikdy nezopakujú. 
Bystrany boli v karanténe dva týždne, Krompachy približne mesiac a Žehra až dva mesiace. „Mne to ubralo päť 
až šesť rokov života,” hovorí rozhodne Alžbeta Mižigárová, asistentka podpory zdravia z príspevkovej organizácie 
Zdravé regióny. 

Celé dni strávila v skafandri v malých domoch preplnených ľuďmi a bolo to vyčerpávajúce. Spomína si, ako 
raz vošla do také úzkeho domu a v horúčave na ňu z každej strany rozprávali nervózni obyvatelia. Ona 
v skafandri, zrazu jej začalo hučať v hlave a prišlo jej „plano” – nevoľno. „Chorí ľudia mňa zachraňovali a vynášali 
z domu.“ 

Nechcú skončiť za páskou 
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Ľudia už nechcú zažiť, že sa ráno zobudia a nájdu dom za páskou v karanténe. Prešiel len zhruba mesiac od 
zrušenia karantény a pravidlá sú už voľné. A Veľká Británia, v ktorej našlo prácu a druhý domov mnoho ľudí, je už 
na zozname zelených krajín. 

Už asi týždeň prichádzajú navrátilci z Anglicka do obcí, kde vyrástli bez akejkoľvek kontroly – nemusia sa 
preukázať negatívnym testom a ani po piatich dňoch od príchodu nemusia ísť na testy. Aj keď to bola práve Veľká 
Británia, z ktorej sa v apríli rozšíril koronavírus na Slovensko. 

V júli sa  na Slovensko vrátilo z Veľkej Británie 702 osôb, z toho na východné Slovensko prišla drvivá väčšina 
z nich – až 685. Čísla zbiera príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny cez asistentov 
podpory zdravia pôsobia v sociálne znevýhodnených oblastiach. Do Bystrian zamierilo 61 navrátilcov, do Žehry 
29 a do Krompách 27 osôb. 

Žehra. Foto N – Tomáš Benedikovič 
„Toto číslo je porovnateľné s počtom navrátilcov v marci. Avšak v oveľa rizikovejšom kontexte,” hovorí Andrej 

Belák zo Zdravých regiónov. V marci sme nosili rúška a zažívali najprísnejšie obmedzenia, pričom dnes je cesta 
z Anglicka bez obmedzenia. 

Koncom marca sa koronavírus rozšíril od navrátilca z Británie a skončilo to tak, že začiatkom apríla bolo 
v uzavretých osadách nakazených približne 30 ľudí. 

Návratu nákazy sa obáva aj starosta Spišského Podhradia Michal Kapusta. Len v júni sa z Británie vrátilo 140 
ľudí, z toho bolo až 20 ľudí pozitívnych na koronavírus. Z nich v pondelok prešli ôsmi ďalším testovaním, aby sa 
ukázalo, či vírus ešte majú a starosta ešte čaká na výsledky. 

Kapusta vysvetľuje, že do obce sa každý rok v lete vracia asi 400 Rómov, z toho 200 z nich je už teraz doma. 
Netrúfa si odhadnúť, či príde ďalšia stovka ľudí. „Teraz máme v obci asi 10 ľudí, ktorí prišli za posledný týždeň, 
ale netestovali sme ich, pretože to už nemôžeme robiť,” hovorí Kapusta. 

A tak v obci už len dotestujú tých, ktorí sa z Británie vrátili ešte pred 20. júlom a viac nič. „Pokiaľ sa u niekoho 
neprejavia klinické príznaky, nebude mať horúčku alebo bolesti, tak sa nič riešiť nebude,” tvrdí starosta. 

Regionálna hygienička zo Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková tvrdí, že obavy z návratov z Británie majú už 

dlhšie.  „Epidemiologická situácie je teraz v poriadku, ale monitorujeme situáciu a spolupracujeme so 
samosprávami a terénnymi pracovníkmi. Ale rátame s tým, že po príchode navrátilcov z krajín sa môže zhoršiť. 
Obávame sa, ale veríme, že sa už nezopakuje to, čo sme mali na jar,” tvrdí hygienička. 

Krompachy. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Hudáková vysvetľuje, že po zaradení Británie na zoznam zelených krajín nemajú vydané žiadne špeciálne 

regionálne opatrenia. „Nie je povinnosť zotrvať v domácej izolácii, nie je povinnosť nahlásiť sa k nám či na obec. 
Jednoducho je to na dobrovoľnosti.“ Dobrovoľné testovanie však už nie je zadarmo. 

Regionálni hygienici tak teraz nebudú vydávať žiadne prísne opatrenia, iba ak by sa koronavírus ukázal. „O 
tom sa však dozvieme, až keď u niekoho ochorenie prepukne do klinických príznakov a bude vyšetrený,” tvrdí 
Hudáková. 

Nikto nevie, koľkí prídu 
Je to tak každý rok – v lete sa Rómovia žijúci v Británii vracajú domov na prázdniny. Vrátia sa za rodinou, 

niektorí aj dokončiť rozostavané domy v rodnej dedine, na ktoré si zarobili v zahraničí. 
Každý má vlastnú verziu predpovede, koľko ľudí sa vráti v tento mimoriadny rok spojený s koronavírusom. 

Kým starosta v Žehre očakáva, že sa vráti už len pár rodín, asistentky podpory zdravia prepovedajú ďalšiu stovku 
navrátilcov. 

Starosta Žehry Marián Kandráč tvrdí, že mnohým sa už neoplatí vrátiť v auguste len na pár týždňov, keďže 
v septembri sa musia deti vrátiť znova do britských škôl. Na dochádzku sa v britských školách pozerá veľmi 
prísne – za pár vymeškaných hodín môžu dostať rodičia vysoké pokuty. 

Starosta Žehry Mariána Kandráč. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Vo Veľkej Británii sa termíny letných prázdnin rôznia podľa regiónu. Väčšina ľudí sa na Slovensko vracia 

z mesta Sheffield, kde sa letné prázdniny začali ešte len minulý týždeň. Miestni tak netušia, či návrat „Angličanov“ 
nepríde až v týchto dňoch. „Ak je to pravda, tak to je zlá správa,” myslí si starosta Spišského Podhradia Michal 
Kapusta. Aj on sa však prikláňa skôr k verzii, že v auguste sa im už na tých pár týždňov neoplatí vrátiť. 

Natočili sa na Facebook 
Do 20. júla, kedy Anglicko zaradili medzi bezpečné krajiny asistenti podpory zdravia zo Zdravých regiónov 

priamo v teréne zisťovali, kto sa vrátil zo zahraničia. Robili zdravotnú osvetu, na ktorú sú experti – vysvetľovanie, 
presviedčanie a upokojovanie. Vysvetlili im, že musia ostať v domácej karanténe a presviedčali ich, aby sa v piaty 
deň po návrate skutočne dali otestovať. Potom aj dohliadli či na testovanie išli a oznámili im výsledky. 

Zoznamy navrátilcov zo zahraničia pracovníci posielali Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
v Spišskej Novej Vsi. Tí už postupne pripravovali testy na mobilných odberných miestach – zväčša v Spišskej 
Novej Vsi, v Poprade alebo v Rožňave. Od mája sa potvrdili štyri prípady koronavírusu v Žehre a jeden 

v Bystranoch. 
Asistenti podpory zdravia na Spiši. Foto N – Tomáš Benedikovič 
V Spišskom Podhradí mali tiež zaužívané, že ak navrátilec ukázal negatívny test pri príchode, stačilo, ak išiel 

na testovanie na Slovensku iba raz. Ak negatívny test nemal, musel sa otestovať dvakrát. 
Ako sa o navrátilcoch dozvedia priamo v obci? „Dnes prídu piati,” hlási v pondelok Alžbeta Mižigárová za 

oblasť Spišské Vlachy, za ktorú zodpovedá. Počty navrátilcov hlási v pondelky, stredy a v piatky svojmu 
koordinátorovi Petrovi Molekovi, ktorý má na starosti širšiu oblasť – viac obcí na Spiši. 

Asistenti podpory zdravia sa o navrátilcoch dozvedia rôznymi spôsobmi. Keďže bývajú a žijú priamo 
v lokalitách, dozvedia sa to od susedov, všimnú si dom, v ktorom sa večer po dlhšom čase svieti, alebo auto 



s britským evidenčným číslo. O piatich navrátilcoch sa Alžbeta dozvedela trochu inak – na Facebook si zavesili 
video, v ktorom si naživo natáčali cestu domov. „A už o nich viem,” smeje sa. 

Aj keď už viac ako týždeň je Británia zelenou krajinou, asistenti zo Zdravých regiónov si ďalej udržiavajú 
prehľad, kto odtiaľ prichádza. Na testovanie ich už poslať nemôžu a tak sledujú iba príznaky. Ak by sa u niekoho 
prejavili, všeobecný lekár rozhodne, či ho pošle na testy. 

Foto N – Tomáš Benedikovič 
To isté pripomína aj Úrad verejného zdravotníctva. „Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, 

z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky 
a liečby.” 

Úrad situáciu stále pozorne sleduje. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva pozorne sledujú 
epidemiologickú situáciu v lokalitách, kde sa vopred predpokladá početnejší príchod navrátilcov zo Spojeného 
kráľovstva. So zámerom mať v danej oblasti prehľad, úrady spolupracujú s predstaviteľmi samospráv i terénnymi 
pracovníkmi,” vysvetľuje hovorkyňa Daša Račková. 

Úrady to monitorujú 
Splnomocnenkyňa pre rómske komunity Andrea Bučková tvrdí, že obce zo začiatku mali menšie obavy, ale 

v súčasnosti je už situácia pokojná. „Epidemiologická situácia v obciach obývaných marginalizovanými rómskymi 
komunitami je v súčasnosti priaznivá a prostredníctvom regionálnych kancelárii ďalej monitorujeme situáciu 
v komunitách na každodennej báze,” uvádza Bučková. 

Ak by došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie, opätovne zasadne Ústredný krízový štáb a Permanentný 
krízový štáb. „A v prípade potreby bude pravdepodobne opätovne spustená súčinnosť so zložkami OS SR,” 
dodáva. 

Úrad splnomocnenca vytvoril e-mailovú adresu covidrk@minv.sk, na ktorú obce posielajú týždenný prehľad 
o navrátilcoch. Tiež spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva na pláne pre prípad druhej vlny pandémie 
COVID-19 

Foto N – Tomáš BenedikovičAndreja Beláka zo Zdravých regiónov počet návratov z Británie v júli znepokojil. 
Nemyslí si však, že by sa regióny mali vrátiť k striktným uzáverám, opatrenia je potrebné zavádzať podľa 
okolností lokálne. „Ak sa to však má riešiť lokálne, regionálne úrady verejného zdravotníctva potrebujú kapacity 
v teréne a mali by systematicky spolupracovať s projektmi Zdravých komunít,” tvrdí. 

Regionálna hygienička zo Spišskej Novej Vsi hovorí, že budú postupovať lokálne. „Ak budú vydané 

opatrenia, budú sa týkať najprv len jednotlivcov,” tvrdí Renáta Hudáková. Ak by sa v jednej komunite ukázalo viac 
prípadov, môžu pristúpiť aj k ďalším opatreniam, napríklad k obmedzeniu hromadných podujatí. 

Najhoršie je oznámiť výsledok 
V Bystranoch, Žehre a v Krompachoch je však teraz situácia pokojná. Ľudia sa už pomaly spamätali 

z uzavretia z karantény a dúfajú, že im nákazu zo zahraničia nikto neprinesie. Asistenti podpory zdravia tak už len 
spomínajú na týždne, keď boli celé komunity uzavreté v karanténe. 

Helena Kroščenová z Bystrian a Lucia Horvátová zo Žehry sa zobudili vo svojich domoch za páskami 
karantény. Milan Pollák v Krompachoch podvečer počul, že nad jeho domom letí vrtuľník akosi nízko a potom 
videl, ako sa otočil a neďaleko pristál. „Toto neskončí dobre,” povedal si a o pár minút sa z Facebooku dozvedel, 
že Krompachy budú v karanténe. 

Alžbeta Mižigárová aj s manželom boli na návšteve u rodiny v Žehre a karanténe unikli len o pár hodín. Keď 
odchádzali z lokality, tak už videli nachystané betónové panely, ktorými o hodinu neskôr oblasť uzavreli. 

Aký bol ich denný režim? Asistenti si podelili lokalitu a každý deň monitorovali svoje domy či „bunky”. Spísali 
presný zoznam obyvateľov a kontrolovali ich zdravotný stav. Keď niekto potreboval lieky, sprostredkovali ich 
u lekára. Mobil im neprestal zvoniť ani o polnoci, na nohách potom boli znova o šiestej ráno. 

Helena Kroščenová z Bystrian. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Milan Pollák z Krompách. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Alžbeta hovorí, že nikomu by nepriala mať povinnosť oznamovať ľuďom, že ich výsledky na koronavírus sú 

pozitívne. „Žena, štyri dni nevedela o tom, že je pozitívna. Až kým som nedostala jej papiere do ruky. Išla som do 
domu, kde sú pätnásti v dome dva krát dva metre. A bola som medzi nimi,” opisuje Alžbeta. 

Bola to tehotná žena. „Pani viete o tom, že ste pozitívna? Pozrela na mňa a odpadla.” 
Alžbeta spomína aj na to, ako videla muža s koronavírusom rozprávať sa so skupinkou ľudí, akoby sa nič 

nestalo. „Iba ja a on sme vedeli, že je nakazený. Nemôžeme ostatným hovoriť, kto má koronavírus. Zobrala som 
si ho bokom a hovorím mu: Čo to robíš?“ Muž jej oponoval, že koronavírusu neverí, ona ho presviedčala o opaku. 

Koordinátor Peter Molek hovorí ako robili aj počas sviatkov a cez víkendy. „Na zelený štvrtok sme si spravili 
štyri rezne. Na Veľký piatok sme roznášali rúška, rukavice, dezinfekciu. Na Bielu sobotu sme si zase spravili 
osem chlebíčkov. Tak a toto bola naša Veľká noc.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Sporné využitie obecných prostriedkov v Markušovciach 
[28.07.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Juraj 

Jedinák] 



 
 

Juraj Jedinák, moderátor: „Nedostatok aktivity starostovi obce Markušovce v okrese Spišská Nová Ves 

vyčítať nemožno. Hneď po vypuknutí pandémie koronavírusu nakúpil množstvo materiálu a ochranných 
prostriedkov. Až toľko, že obecní poslanci ho obvinili z nezákonného využívania obecných prostriedkov. Za 
pravdu im dal aj Najvyšší kontrolný úrad. Celý prípad už má na stole aj prokurátor.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Tridsaťsedem kilometrov klobúkových gúm, štyri kilometre bavlny, 
šesťsto litrov liehu, šesťsto litrov tekutého mydla, štyristo litrov ďalších dezinfekčných prostriedkov, ale aj osem 
šijacích strojov na šitie rúšok, stojany, špeciálne koše, kamery, či megafón – to všetko dokázal nakúpiť starosta 
Markušoviec v čase, keď takého materiálu nebol dostatok. Obecný poslanec v Markušovciach Vladimír Filinský, 
po ňom obecná poslankyňa Alžbeta Franková.“ 

Vladimír Filinský, poslanec Obecného zastupiteľstva Markušovce: „Pán starosta sa skutočne hral na 
zásobovača, behal po republike a skupoval všetko.“ 

Alžbeta Franková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva Markušovce: „Z tých informácií, čo boli vlastne 
doteraz zverejnené, tak je jasné, že sa minulo minimálne stodvadsaťsedemtisíc, ale vlastne ešte sú výdavky, 
ktoré nemáme zdokumentované. Čiže rátame, že to bude okolo dvestotisíc.“ 

Marie Balážová Melníková: „Starosta Markušoviec Marek Virág sa obhajuje, že v čase koronakrízy pracoval 
od rána do rána.“ 

Marek Virág, starosta obce Markušovce: „Spal som dve – tri hodinky. Tri týždne takto som išiel vkuse. Keď 
spočítame všetko v rámci korony, tak vlastne okolo do tých stopäťdesiattisíc. V Markušovciach vidím efektivitu v 
tom, a to stopercentnú, že nakazených bolo nula. Cez dvetisíc sedemsto Rómov, okolo šesťstosedemdesiat 
dôchodcov, takže proste neni to ľahké.“ 

Marie Balážová Melníková: „Jeho spokojnosť s nákupmi s ním ale nezdieľali poslanci obecného 
zastupiteľstva. Tí sa v tomto prípade obrátili na Najvyšší kontrolný úrad a ten im dal za pravdu. Vysvetľuje jeho 
hovorca Marek Papajčík.“ 

Marek Papajčík, hovorca Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Zo strany štatutára obce, teda starostu, môže 
dochádzať k porušovaniu zákona o obecnom zriadení, ako aj zákona o rozpočtových pravidlách a majetku obcí. 
Mohlo tiež dôjsť aj k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa a k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho 
majetku. Preto sa NKÚ obrátil na krajskú prokuratúru.“ 

Marie Balážová Melníková: „Obecní poslanci svorne tvrdia, že v tomto prípade urobili všetko, čo urobiť mali a 
mohli. Teraz je na ťahu Krajská prokuratúra v Košiciach.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Sporné využitie obecných prostriedkov v Markušovciach 
[28.07.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marek Pivoluska] 

 
 

Marek Pivoluska, moderátor: „Starosta obce Markušovce v okrese Spišská Nová Ves hneď po vypuknutí 

pandémie koronavírusu nakúpil množstvo materiálu a ochranných prostriedkov. Až toľko, že obecní poslanci ho 
obvinili z nezákonného využívania obecných prostriedkov. Za pravdu im dal aj Najvyšší kontrolný úrad. Celý 
prípad už má na stole aj prokurátor.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Štyri kilometre bavlny, šesťsto litrov liehu, šesťsto litrov tekutého 
mydla, ale aj osem šijacích strojov na šitie rúšok, kamery, či megafón – to všetko dokázal nakúpiť starosta 
Markušoviec v čase, keď takého materiálu nebol dostatok. Hovorí obecná poslankyňa Alžbeta Franková.“ 

Alžbeta Franková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva Markušovce: „Z tých informácií, čo boli vlastne 
doteraz zverejnené, tak je jasné, že sa minulo minimálne stodvadsaťsedemtisíc, ale vlastne ešte sú výdavky, 
ktoré nemáme zdokumentované. Čiže rátame, že to bude okolo dvestotisíc.“ 

Marie Balážová Melníková: „Starosta Markušoviec Marek Virág sa obhajuje, že v čase koronakrízy pracoval 
od rána do rána.“ 

Marek Virág, starosta obce Markušovce: „Spal som dve – tri hodinky. Tri týždne takto som išiel vkuse. Keď 
spočítame všetko v rámci korony, tak vlastne okolo do tých stopäťdesiattisíc. V Markušovciach vidím efektivitu v 
tom, a to stopercentnú, že nakazených bolo nula. Cez dvetisíc sedemsto Rómov, okolo šesťstosedemdesiat 
dôchodcov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Nespokojní poslanci obecného zastupiteľstva sa obrátili na Najvyšší kontrolný 
úrad, ktorý im dal za pravdu. Vysvetľuje jeho hovorca Marek Papajčík.“ 

Marek Papajčík, hovorca Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Zo strany štatutára obce, teda starostu, môže 
dochádzať k porušovaniu zákona o obecnom zriadení, ako aj zákona o rozpočtových pravidlách a majetku obcí. 
Mohlo tiež dôjsť aj k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa a k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho 
majetku. Preto sa NKÚ obrátil na krajskú prokuratúru.“ 

Marie Balážová Melníková: „Starosta priznal, že niektoré veci by určite zmenil.“ 
Marek Virág: „Človek nevie, hej, v tej chvíli a nevedel nikto, ani novinári, ani premiér, pani prezidentka, 

ktokoľvek, hej, proste nevedel, že čo má robiť. Zvýšilo sa veľa materiálu a sme vlastne pripravení na tú druhú 
vlnu, ak by prišla.“ 



Marie Balážová Melníková: „Obecní poslanci svorne tvrdia, že v tomto prípade urobili všetko, čo urobiť mali a 
mohli. Teraz je na ťahu Krajská prokuratúra v Košiciach.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Súťaž o permanentky na Mičinský pitvor 2020: Dvere divadelného 

a hudobného pitvora sa otvárajú už túto sobotu 
[28.07.2020; bbonline.sk; Kultúra Správy Súťaž; 13:45; Bonline.sk (Ana Gudzová)] 

 
https://bbonline.sk/sutaz-o-permanentky-na-micinsky-pitvor-2020-dvere-divadelneho-a-hudobneho-
pitvora-sa-otvaraju-uz-tuto-sobotu/ 

 
 

Už tento víkend sa otvoria dvere piateho ročníka festivalu Mičinský pitvor. Podujatie ponúkne návštevníkom 
pestrú zmes divadla, hudby, tvorivých aktivít, veselých klaunov, akrobatov i chutného jedla a pitia. 

Divadelno-hudobný festival Mičinský pitvor je výnimočný fenoménom Nového cirkusu, ktorý patrí  k 
najmladším žánrom javiskového umenia. Teda žiadne drezúry zvierat, ale očarujúce  umenie veselých klaunov, 
akrobatov, hercov a hudobníkov. Piaty Mičinský pitvor sa uskutoční v dňoch 1. až 5. augusta v Hornej Mičinej 
neďaleko Banskej Bystrice. 

Dnes vám, okrem súťaže o permanentky na sobotňajší a nedeľný program, predstavíme program a 
účinkujúcich umelcov a umelkyne. Bude ich neúrekom. 

Sobota 1. august 
Kyselí Krastafci – Zábava a workshopy nového cirkusu 
Balansovanie, ohňová show, žonglovanie a kopec iných kaukliarskych trikov. To sú oni! Kyselí Krastafci (v 

preklade kyslé uhorky) – Filip Hajduk, Ondrej Jakubčák a Kubo Horničák. Pitvor by bez nich nebol Pitvorom. 
Výtvarný workshop s Katkou Lucinkiewiczovou 
Výtvarníčku a pedagogičku Katku Lucinkiewiczovú mnohí poznajú z unikátnej špaňodolinskej Historickej školy 

prof. Jozefa Mistríka, ktorej je riaditeľkou. Festivalové tvorivé dielne s ňou budú určite zážitkom. Že čo sa bude 
tvoriť? Príďte, uvidíte a vytvoríte! 

Divadlo Continuo Theatre – Zuna 
Divadlo Continuo z juhočeských Malovic príde na Hornú Mičinú s bábkovou rozprávkou Zuna, inšpirovanou 

magickými príbehmi z rôznych kútov sveta. Je to príbeh malého dievčatka, ktoré má neobyčajný čarovný dar. 
Ocitlo sa vo svete ľudí, lenže ten svet je zlý. 

Divadlo Continuo Theatre – Zuna: 
Čitáreň s Braňom Jobusom 
Braňo Jobus píše super knižky pre deti. Napísal ich už niekoľko. Jeho zatiaľ poslednou knihou je Ako Štefan 

Drco vyhral kopu hnoja. Okrem neho, teda Štefana Drca, sa v príbehu objaví aj kohút Fifinbrus, pavúk Motaj 
a komáriská Mirnix a Dirnix. 

Koncert – Vrbovskí víťazi 
A len čo Braňo Jobus dočíta deťom rozprávku, začne s kapelou Vrbovskí víťazi koncertovať na ihrisku. 

Vrbovskí víťazi sú povšimnutiahodné „teleso“. Braňo Jobus spieva a jeho brat Andrej Budislav Jobus obsluhuje 
bizarné, prevažne dýchacie hudobné nástroje, ktoré zhotovuje zásadne len z umelohmotných rúrok, rúr, hadíc, 
plastikových fliaš a starého vysávača. Zaiste bude s nimi veselo! 

Koncert – Martin a Marek Geišbergovci 
Bratov Martina a Mareka Geišbergovcov netreba predstavovať. Sú úžasní, všestranne talentovaní a dokážu 

vytvoriť neskutočnú atmosféru. Geišbergovci na Pitvore nemôžu chýbať! Ich koncert si môžete vychutnať 
podvečer Pri lipe. 

Koncert – Sto múch 
Banskobystrická kapela Sto múch uviedla vlani v septembri do života nové cédečko. Má názov Sto múch 

a ponúka „kokteil plný kvalitnej, razantnej hudobnej produkcie čerpajúcej z rôznych žánrov, skvelých textov, 
pozoruhodnej invencie a vtipných nápadov“. Medzi jedenástimi skladbami na albume je aj pesnička Malé plusy. 
Taká pohodová, s príjemnou a chytľavou melódiou a vtipným textom. Pravdepodobne zaznie v sobotu večer aj na 
mičinskom ihrisku. 

Sto múch – Malé plusy: 
Tanečný workshop s Lacom Cmorejom 
Laco Cmorej patrí medzi tanečnú a choreografickú špičku na Slovensku.  Tanec posúva za hranice tradície, 

porušuje zaužívané zvyky, kombinuje štýly, vytvára nečakané kompozície, prekvapuje obsahom, ktorý vie vyjadriť 
tancom. Mičinský pitvor ponúka výnimočnú šancu zatancovať si s ním! 

Cirkus trochu jinak – On The Road 
Na putovanie úžasným svetom nového cirkusu a pouličného umenia sa môžete vydať s ostravským Cirkusom 

trochu jinak. Čakajú vás dych berúce artistické čísla, povrazochodci aj skvelá zábava. 
Cirkus trochu jinak – On The Road: 
Divadlo Kontra – Nenávidím 

https://bbonline.sk/sutaz-o-permanentky-na-micinsky-pitvor-2020-dvere-divadelneho-a-hudobneho-pitvora-sa-otvaraju-uz-tuto-sobotu/
https://bbonline.sk/sutaz-o-permanentky-na-micinsky-pitvor-2020-dvere-divadelneho-a-hudobneho-pitvora-sa-otvaraju-uz-tuto-sobotu/


Ako najobľúbenejšie divadlo na Slovensku Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi získalo ocenenie Dosky 

2018 a 2019. A práve toto divadlo uvedie v Hornej Mičinej úspešnú komédiu Mareka Koterského Nenávidím. Je 
to uletený a zábavný príbeh  o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. 

John Clown (Ján Mikuš) – Bye, Bye Bird 
Predstavenie Bye, Bye Bird, ktorého autorom je režisér, scenárista a klaun Ján Mikuš, je autentickým 

stretnutím s klaunom a s hľadaním tejto kúzelnej postavy, ktorá ukazuje človeka v jeho náhlej a bezprostrednej 
zraniteľnosti, stupidite a úprimnosti. V jeho páde na hubu a v opätovnom vstávaní na rovné nohy. 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského – Mandragora 
Zvolenské divadlo vystúpi na Mičinskom pitvore premiérovo po prvý raz. Predstaví sa s komédiou 

Mandragora, ktorá v rámci európskej kultúry patrí do žánru commedia erudita (učená komédia). Prebásnené 
verše v nej zhudobnili Martin Geišberg a Daniel Špiner. 

Kyselí Krastafci + BDHS –  Akustický koncert a svetelná show 
Záver festivalovej soboty bude veľkolepý!  Kyselí Krastafci predvedú svoju svetelnú show a prešovský 

Blikajúci Dychový Hudobný Systém (BDHS) sa blysne akustickým koncertom 
Po prvý raz aj kyvadlová doprava 
Program prvého dňa festivalu Mičinský pitvor sa skončí tesne pred polnocou. Ale nemusíte sa báť, že pôjdete 

domov nocou peši. Tento rok totiž organizátori podujatia zabezpečili kyvadlovú dopravu. Premávať bude v sobotu 
1. augusta,  z Banskej Bystrice (Reštaurácia Kazačok na Uhlisku) na Hornú Mičinú o  9:30, 12:30 a 16:30 h a z 
Hornej Mičinej (Námestíčko) do Banskej Bystrice o 12:45, 16:45 a 24:00 h. 

Veselá ohňová show: 
Nedeľný dopoludňajší workshop Nového cirkusu so spoločnosťou Cirkus trochu jinak bude v šapito, ktoré si 

umelci sami donesú aj postavia, príjemné popoludnie sľubuje Čitáreň. 
V utorok 4. augusta a v stredu 5. augusta sa v šapito pod hviezdami odohrá príbeh Majstra a Margaréty, 

jednej z najúspešnejších inscenácií Divadla Teatro Tatro. Spojenie Michaila Bulgakova, autora patriaceho do 
ruskej klasiky, s nezameniteľnou atmosférou cirkusového šapita a zanietenými hereckými výkonmi, je jedinečné, 
magické a krásne. 

Pred utorkovým večerným predstavením si môžete vychutnať pouličné vystúpenie pražského súboru Holektiv 
s príbehom prvej českej pilotky a v stredu posedieť pri rozhovore dramaturga SND Dana Majlinga s grafickým 
dizajnérom Ferom Malíkom. 

Nedeľa 2.  august 
10:00 – 13:00 h / Šapito – Workshop: Nový cirkus trochu jinak 
13:00 – 14:00 h / Pri lipe – Čitáreň 
Utorok 4. august 
16:00 – 16:30 h / Ihrisko – Holektiv: Pouličné vystúpenie 
19:00 – 23:00 h / Šapito – Teatro Tatro: Majster a Margaréta 
Streda 5. august 
17:30 – 18:30 h / Pri lipe – Rozhovor: Daniel Majling 
19:00 – 23:00 h / Šapito – Teatro Tatro: Majster a Margaréta 
Ambasádorkou festivalu Mičinský pitvor je aj tento rok a už po piaty raz šarmantná a usmievavá Kristína 

Tormová. 
Permanentky na sobotu a nedeľu 1. a 2. augusta sú v predpredaji v sieti ticketlive.sk. Permanentka platí na 

obidva dni, deti do 12 rokov majú vstup na festival voľný. 
Predpredaj a rezervácia vstupeniek na predstavenie Majster a Margaréta nájdete na stránke  

micinskypitvor.sk. 
Počas festivalu sa budú dodržiavať všetky aktuálne opatrenia v súvislosti s Covid-19. Pri vstupe do areálu 

bude dezinfekcia, k dispozícii budú mobilné toalety s umývadlom a… nezabudnite si rúška! 
Organizátorom divadelno-hudobného festivalu Mičinský pitvor je OZ Umenie na Hornej. Festival z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín. 
Pozvánka na festival: 
Súťaž 
Aj v dnešnej druhej súťaži, ktorú sme pre vás pripravili s organizátormi festivalu Mičinský pitvor 2020, môžete 

súťažiť o permanentky na festivalovú sobotu 1. augusta a nedeľu 2. augusta (permanentka platí na obidva dni). 
Dvom z vás, ktorí budú mať šťastie pri žrebovaní, venujeme po jednej permanentke. Pripomíname, že deti do 12 
rokov majú vstup na festival voľný. Do súťaže sa môžete zapojiť do štvrtka 30. júla na Facebooku BBonline.sk. 

Súťaž??Už tento víkend ožije Horná Mičiná festivalom Mičinský pitvor 2020. Na ihrisku, v šapito, v uličkách či 
na… 

Uverejnil používateľ BBonline.sk Utorok 28. júla 2020 
[Späť na obsah] 

 
 

9. HC Slovan pokračuje v predstavovaní posíl, získal útočníka z HK Poprad 
[28.07.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/454506/hc-slovan-pokracuje-v-predstavovani-posil-ziskal-utocnika-z-hk-poprad 

https://sport.aktuality.sk/c/454506/hc-slovan-pokracuje-v-predstavovani-posil-ziskal-utocnika-z-hk-poprad


 
 

Tipsportligový hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnom kontrakte s Petrom Kundríkom. 
Prečítajte si tiež 
HC Slovan chystá návrat dvoch veľkých mien, na káder vyčlenil nový majiteľ… 
Dvadsaťjedenročný útočník je odchovanec popradského hokeja. V domácom klube strávil aj ročník 

2019/2020, počas ktorého nastúpil na 44 duelov TL a pripísal si gól a štyri asistencie. Okrem Popradu pôsobil na 
hosťovaní v prvoligovej Spišskej Novej Vsi a v projekte slovenskej 20-tky. 

V najvyššej súťaži odohral aj s play off 109 duelov a nazbieral 12 bodov (5+7). Predstavil sa tiež na 
juniorských MS 2018 v Buffale. Na šampionáte si v piatich zápasoch pripísal jednu asistenciu. 

“Peter je šikovný mladý hráč a bývalý juniorský reprezentant. Je to tvrdý chlapec, ktorý sa nebojí ľahnúť do 
strely a následne byť nebezpečný v útoku. Konštruktívny hráč, ktorý dokáže hrať na krídle, ale aj centri. V jeho 
hre je vidieť 100% nasadenie, je ochotný sa obetovať pre tím. Je to výborný korčuliar, ktorý sa nám bude hodiť na 
rôzne špeciálne situácie na ľade,” uviedol pre klubový web hlavný tréner Roman Stantien. 

Pozrite si aj tréning slovenských hokejistov: 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

10. TIPSPORT LIGA: Slovan podpísal ročný kontrakt s útočníkom Kundríkom 
[28.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-slovan-podpisal-rocny-kontr/483377-clanok.html 

 
 

Striedačka HC Slovan Bratislava oslavuje gól v zápase 51. kola Tipsport Ligy, HK Dukla Trenčín - Slovan 
Bratislava, 18. februára 2020 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa 

Dvadsaťjedenročný útočník je odchovanec popradského hokeja. 
Bratislava 28. júla (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnom 

kontrakte s Petrom Kundríkom. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovanec popradského hokeja. V domácom 
klube strávil aj ročník 2019/2020, počas ktorého nastúpil na 44 duelov TL a pripísal si gól a štyri asistencie. 
Okrem Popradu pôsobil na hosťovaní v prvoligovej Spišskej Novej Vsi a v projekte slovenskej 20-tky. V 

najvyššej súťaži odohral aj s play off 109 duelov a nazbieral 12 bodov (5+7). Predstavil sa tiež na juniorských MS 
2018 v Buffale. Na šampionáte si v piatich zápasoch pripísal jednu asistenciu. “Peter je šikovný mladý hráč a 
bývalý juniorský reprezentant. Je to tvrdý chlapec, ktorý sa nebojí ľahnúť do strely a následne byť nebezpečný v 
útoku. Konštruktívny hráč, ktorý dokáže hrať na krídle, ale aj centri. V jeho hre je vidieť 100% nasadenie, je 
ochotný sa obetovať pre tím. Je to výborný korčuliar, ktorý sa nám bude hodiť na rôzne špeciálne situácie na 
ľade,” uviedol pre klubový web hlavný tréner Roman Stantien. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Hral roky v Kanade aj Fínsku. Mladý reprezentant sa vracia na Slovensko 
[28.07.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22455878/reprezentant-martin-bodak-bude-posobit-v-hk-nitra.html 

 
 

Zlákala ho Nitra. 
BRATISLAVA. Káder extraligového hokejové klubu HK Nitra sa rozrástol o mladého obrancu Martina Bodáka. 

O angažovaní 21-ročného Spišiaka informuje oficiálny web “corgoňov”. 
Martin Bodák strávil predchádzajúci súťažný ročník v Česku, za extraligové Vítkovice absolvoval 21 duelov a v 

II. lige za Porubu a Přerov pridal spolu 22 štartov. 
Od leta 2015 strávil Martin Bodák dve sezóny vo Fínsku a za Tapparu Tampere si pripísal štyri štarty v Liige, v 

roku 2017 zamieril do Kanady a v juniorskej WHL hral za tím Kootenay Ice. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi reprezentoval Slovensko dvakrát na MS hráčov do 18 rokov a dvakrát aj na 

juniorskom svetovom šampionáte. Na jeho konte je už aj päť štartov v seniorskom národnom tíme SR. 
"Martina sme chceli už po jeho výborných výkonoch na majstrovstvách sveta juniorov v sezóne 2017/2018. 

Sme radi, že naše takmer trojročné úsilie o jeho služby nakoniec vyvrcholilo podpisom v Nitre. 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-slovan-podpisal-rocny-kontr/483377-clanok.html
https://sport.sme.sk/c/22455878/reprezentant-martin-bodak-bude-posobit-v-hk-nitra.html


Vítame, že sa rozhodol pre náš klub. Vidíme v ňom obojsmerného hráča, ktorý má potenciál hrať dôležitú rolu 
v tíme. Veríme, že svojimi výkonmi pomôže klubu a takisto si prajeme, aby klub pomohol jemu v ďalšej kariére,“ 
povedal manažér tímu Tomáš Chrenko pre klubový web. 

Bodák priznal dlhodobý záujem Nitry o jeho služby. "Je pravda, že pán Chrenko má lámal už dlhšie, ale až 
teraz prišiel čas rozbehnúť kariéru v slovenskej lige. Mal som aj iné ponuky, ale pre Nitru hovorilo viac vecí. 

Dlhodobý seriózny záujem zo strany vedenia, skvelá atmosféra v domácich zápasoch, na ktorú sa osobne 
teším a takisto vidina toho, že sa tu pod trénerom Stavjaňom vyšvihlo do lepších líg niekoľko mladých hráčov. 
Verím, že s Nitrou zažijeme peknú sezónu,“ povedal Bodák. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(pondelok+23) 
[28.07.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za pondelok pribudlo na Slovensku 23 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (tri v 
Banskobystrickom kraji – po jednom v okresoch Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Žarnovica ). Laboratóriá 
vyšetrili 1 548 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 2 204 pozitívne testovaných na 
koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 255 239 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych 
prípadov. 

27. júla 2020 ( 23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 182). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (498), Košický kraj 4 (315), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (287), Trenčiansky kraj 4 (287), Trnavský kraj 2 (145) a Žilinský kraj 6 (320). 

Pozitívne prípady pochádzajú z okresov Bratislava (3), Michalovce (3), Bánovce nad Bebravou (3), Piešťany 
(2), Dolný Kubín (2), Žilina (2), Čadca (2), Prievidza (1), Žiar nad Hronom (1), Prešov (1), Žarnovica (1), Banská 
Bystrica (1) a Košice (1). Medzi nimi bolo 13 mužov a 10 žien vo vekovom rozpätí od 10 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 28, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 644 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u 14 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
26. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (495), Košický kraj 0 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (286), Trenčiansky kraj 1 (283), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 27, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 616 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
25. júla 2020 (38 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (495), Košický kraj 2 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 21 (285), Trenčiansky kraj 7 (282), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 589 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
24. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali až 9 nových prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (487), Košický kraj 2 (309), Nitriansky 
kraj 1 (170), Prešovský kraj 1 (264), Trenčiansky kraj 5 (275), Trnavský kraj 1 (143) a Žilinský kraj 2 (314). 

V piatok zaevidovali po dva nové prípady infikovaných koronavírusom v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Banská Štiavnica, Košice, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina. Po jednom prípade bolo v okresoch 
Bratislava, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Revúca, Senec a Zvolen. Je medzi 
nimi 12 mužov a 11 žien, sú vo veku od 6 do 74 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
23. júla 2020 (29 nových prípadov) 

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/


V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (485), Košický kraj 1 (307), Nitriansky 
kraj 3 (169), Prešovský kraj 5 (263), Trenčiansky kraj 10 (270), Trnavský kraj 2 (142) a Žilinský kraj 0 (312). 

Najviac nových prípadov infikovaných koronavírusom zaznamenali vo štvrtok v okresoch Myjava (8), 
Bratislava (7), Prešov (3) a Nové Zámky (2). Po jednom prípade pribudlo v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Galanta, Kežmarok, Komárno, Malacky, Michalovce, Poprad a Považská Bystrica. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 21, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
22. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (477), Košický kraj 1 (306), Nitriansky kraj 2 
(166), Prešovský kraj 1 (258), Trenčiansky kraj 11 (260), Trnavský kraj 1 (140) a Žilinský kraj 1 (312). 

Najviac nových prípadov hlási Bratislava, a to deväť. Nové Mesto nad Váhom má tri nové prípady nákazy, 
rovnako aj okresy Prievidza a Trenčín. Po dva prípady hlási Banská Bystrica, Malacky a Myjava. V okresoch 
Galanta, Košice, Nitra, Prešov, Revúca, Zlaté Moravce a Žilina evidujú jeden prípad infikovaného koronavírusom. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
21. júla 2020 (37 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

167). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (466), Košický kraj 0 (305), Nitriansky kraj 14 
(164), Prešovský kraj 2 (257), Trenčiansky kraj 6 (249), Trnavský kraj 2 (139) a Žilinský kraj 2 (311). 

Najviac infikovaných pochádza z okresov Nitra (12) a Bratislava (7). Okresy Žilina, Prievidza, Dunajská 
Streda, Banská Štiavnica a Bánovce nad Bebravou majú po dva prípady. Po jednom infikovanom zaznamenali v 
okresoch Trenčín, Rimavská Sobota, Prešov, Pezinok, Nové Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a 
Humenné. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 18, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
Koronavírusom sa na celom svete infikovalo už vyše 15 miliónov ľudí. Podľa WHO je to najmenej trojnásobok 

v porovnaní s každoročnými prípadmi vážnej chrípky. Pandémia zrýchľuje, spôsob boja s ňou sa v jednotlivých 
krajinách líši. 

20. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 164). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (458), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 11 (150), Prešovský kraj 1 (255), Trenčiansky kraj 13 (243), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 3 (309). 

Najviac nových prípadov eviduje okres Prievidza, pribudlo tam 10 infikovaných. Nasleduje Bratislava s 
desiatimi novými prípadmi nákazy. Nitra má sedem prípadov, Levice štyri. Po dva prípady majú Malacky a Žilina, 
jeden nový prípad hlásia Dolný Kubín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár a Poprad. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 17 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
19. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali jediný nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 163). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (446), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
18. júla 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (446), Košický kraj 1 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Za sobotu pribudli dvaja infikovaní v okresoch Bratislavy, jednu novú infekciu má okres Michalovce. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 530 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
17. júla 2020 (11 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (444), Košický kraj 1 (304), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 3 (254), Trenčiansky kraj 1 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 2 (306). 

Najviac infikovaných (2) pribudlo v okresoch hlavného mesta Bratislava. Po jednom prípade zaevidovali v 
okresoch Bardejov, Čadca, Humenné, Košice, Námestovo, Poltár, Prievidza, Revúca a Stropkov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
16. júla 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 160). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (442), Košický kraj 0 (303), Nitriansky 
kraj 4 (139), Prešovský kraj 1 (251), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (304). 

Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: 
Nitra (4), Bratislava (2), Senec (2), Malacky (2), Rimavská Sobota (1), Liptovský Mikuláš (1), Ružomberok (1) a 
Prešov (1). Ide o 10 mužov a 4 ženy, ktorí sú vo veku od 1 do 56 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
15. júla 2020 (24 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 159). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (436), Košický kraj 2 (303), Nitriansky 
kraj 5 (135), Prešovský kraj 5 (250), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (302). 

Pozitívne výsledky boli včera zaznamenané v okresoch Levoča (3), Prešov (2), Čadca (2), Topoľčany (2) 
Bratislava (2), Banská Bystrica (2), Nitra (2), Trenčín (1), Senec (1), Veľký Krtíš (1), Trebišov (1), Košice (1) 
Skalica (1), Lučenec (1), Zlaté Moravce (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 14 mužov a 10 žien vo veku od 13 do 
55 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 514 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
14. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 155). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (433), Košický kraj 1 (301), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 5 (245), Trenčiansky kraj 8 (227), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 1 (300). 

Pozitívne výsledky boli zaznamenané v okresoch: Bánovce nad Bebravou (4), Prešov (4), Prievidza (3), 
Bratislava (2), Žiar nad Hronom (1), Banská Bystrica (1), Košice (1), Dolný Kubín (1), Sabinov (1) a Trenčín (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 507 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 153). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (431), Košický kraj 1 (300), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (240), Trenčiansky kraj 1 (219), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (2), Prievidza (1), Prešov (1), Košice (1) a Rimavská 
Sobota (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
12. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 152). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (239), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
11. júla 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), 
Nitriansky kraj 0 (130), Prešovský kraj 6 (238), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(299). 



Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Sabinov (3), Prešov (2), Čadca (2) a Svidník (1). Sú medzi nimi 
štyria muži a štyri ženy, sú vo veku od 6 do 59 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
10. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v piatok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (429), Košický kraj 1 (299), Nitriansky kraj 1 
(130), Prešovský kraj 5 (232), Trenčiansky kraj 3 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 3 (297). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (7), Námestovo (2), Bardejov (2), Rimavská Sobota 
(2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1), Sabinov (1), Revúca (1), Prešov (1), Poprad (1), Senec 

(1), Nové Mesto nad Váhom (1) a Liptovský Mikuláš (1). Je medzi nimi 13 mužov a 10 žien, sú vo veku od 7 do 
68 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
9. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 149) vo štvrtok zaevidovali 9 nových prípadov pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (421), Košický kraj 1 (298), 
Nitriansky kraj 1 (130), Prešovský kraj 2 (227), Trenčiansky kraj 2 (215), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(294). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Rimavská Sobota (5), Revúca (4), Bratislava (2), Námestovo (2), 
Prešov (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Košice (1), Komárno (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 12 mužov a 7 
žien, sú vo veku od 12 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 481 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
8. júla 2020 (53 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (419), Košický kraj 12 (297), 
Nitriansky kraj 2 (129), Prešovský kraj 14 (225), Trenčiansky kraj 1 (213), Trnavský kraj 3 (136) a Žilinský kraj 10 
(292). 

Dvanásť pozitívnych prípadov pochádza z okresu Prešov, deväť z okresu Bratislava, deväť z okresu Čadca, 
päť prípadov z okresu Košice, ďalších päť okres Trebišov, dva prípady Košice- okolie, dva nové prípady sú z 
okresu Piešťany, dva okres Sabinov, po jednom prípade okres Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a jeden prípad z okresu Šaľa. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 477 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
7. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v utorok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 5 (408), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 2 (211), Trenčiansky kraj 9 (212), Trnavský kraj 4 (133) a Žilinský kraj 7 (282). 

Najviac infikovaných osôb pribudlo v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Tvrdošín, hlásia tu po päť nových 
prípadov. Štyria pacienti sú z okresu Senica, traja z okresu Senec aj Trenčín. Po dvoch infikovaných potvrdili v 
okresoch Bratislava, Námestovo a Revúca. Po jednom prípade evidujú v okresoch Brezno, Medzilaborce, Prešov, 
Prievidza a Veľký Krtíš. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
6. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (403), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (203), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Pozitívne testovali po jednej osobe v Bratislave a v okrese Nové mesto nad Váhom. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
5. júla 2020 (1 nový prípad) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (402), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (202), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
27. júna 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (387), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (198), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 3 
(235). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (377), Košický kraj 3 (277), Nitriansky kraj 0 



(123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 9 (209). Sedem 
nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v okrese Košice, dva v okrese Revúca a po jednom v 
okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6 , z ochorenia sa už zotavilo 1 443 ľudí. 



Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 
nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 

16. júna 2020 (9 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 110) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stále na nule. 
Núdzový stav na Slovensku pre pandémiu COVID-19, ktorý vyhlási vláda 15. marca, končí 13. júna 2020. 
9. júna 2020 (2 nové prípady) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (265), 
Nitriansky kraj 1 (122), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 
(192). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Michalovce, Poprad a Topoľčany. Dvaja z nich boli v karanténnom centre. 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (263), 
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii tiež nie je nikto. 
25. mája 2020 (2 nové prípady) 
26. mája 2020 (2 nové prípady) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 102) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 0 (365), Košický kraj 1 (261), 
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 
(190). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 77, z ochorenia sa už zotavilo 1 060ľudí. 



Hospitalizovaných je 139 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 
je jeden pacient. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jeden pacient. 
3. mája 2020 (5 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 
94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 2 (99), Prešovský 
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (180). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 2
7 

Levice OP Karusel 

Muž 3
6 

Martin  

Žen
a 

2
1 

Martin  

Muž 3
6 

Námestovo  

Muž 3
9 

Partizánske v karanténnom stredisku Svidník 

Muž 3
1 

Poprad  

Muž 3
1 

Prievidza  

Muž 3
3 

Prievidza  

Muž 3
5 

Prievidza  

Muž 5
7 

Prievidza  

Muž 6
2 

Prievidza  

Muž 7
3 

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
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7 Martin DSS 



2 
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 Prievidza  



7 
Žen

a 
3

1 
Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  



Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  



Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
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
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
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 4 Čadca  



a 8 
Muž 1

7 
B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 



Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
4 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Poltár v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
7 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2 Liptovský 
Mikuláš 

 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2 Piešťany v karant. stanici APZ 



9 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 4 Prešov 



a 1 
Muž 4

0 
Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

1. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27, Banská Bystrica 
- muž, 74, Bardejov 
- žena, 72, Bardejov 
- muž, 62, Bardejov 
- muž, 21, Bratislava 
- žena, 47, Bratislava 
- muž, 18, Bratislava 
- žena, 26, Brezno 
- žena, 23, Brezno 
- žena, 22, Brezno 
- muž, 70, Ilava 
- žena, 38, Košice 
- žena, 57, Košice 
- muž, 68, Košice 
- žena, 48, Malacky 
- muž, 46, Martin 
- žena, 65, Poprad 
- žena, 29, Poprad 
- muž, 31, Prievidza 
- žena, 30,Prievidza 
- žena, 24, Sabinov 
- žena, 42, Senec 
- žena, 26, Tvrdošín 



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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
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 Revúca 



0 
Muž 4

4 
Rimavská 

Sobota 
Muž 3

6 
Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

Muž 25 Svidník 
Muž 43 Trebišov 
Muž 48 Trebišov 
Muž 68 Trenčín 
Muž 59 Trnava 
Žen 21 Žiar nad Hronom 



a 
Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

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

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

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

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

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

27. marca 2020 (23 nových prípadov) 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

izolácii 
– muž, Bratislava, domáca izolácia 
– žena, hospitalizovaná v UN Martin 
– muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia 
– chlapec, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia 
– žena, vyšetrená v UN Martin, domáca izolácia 
– muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia 
– muž, vyšetrený vo Fakultnej nemocnici v Trnave, je v domácej izolácii 
– muž, vyšetrený a hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. 
12. marec 2020 (11 nových prípadov) 



– žena, Bratislava, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom 
– žena stredoškoláčka, Hviezdoslavov, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom 
– muž, Vysoká pri Morave, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom 
– muž, Humenné, hospitalizovaný na klinike infektológie UNB Kramáre, bol na Maldivách 
– žena, Veľké Uherce, hospitalizovaná vo FN TN, pracovala v Taliansku, v styku so Slovákmi nebola 
– muž, ročník 1979, bytom Bratislava, mal príznaky, je hospitalizovaný, bol v zahraničí v USA na Miami 
– žena, ročník 1967, bytom Bratislava, je hospitalizovaná a pracovala tam, kde pani učiteľka v materskej škole 
– žena, ročník 1989, bytom Bratislava, bola v Raskúsku v Linzi, je hospitalizovaná 
– žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky materskej školy 
– muž, ročník 1977, bytom Bratislava, mal kontakt s priateľkou, ktorá už je nakazená. 
– žena, ročník 1992, trvalý pobyt má mimo BA, v Bratislave má prechodný pobyt, bola v priamom kontakte s 

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

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

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

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

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

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

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

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