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Spišská Nová Ves 
 

1. Spadnutý most rozoberú priamo v koryte Hornádu 
[05.08.2020; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ;TASR] 

 
 

PRIMÁTOR: PRED 4 ROKMI PORUCHU NENAŠLI 
Začnú aj s diagnostikou ostatných. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Most pre peších, ktorý spadol v posledný júlový deň v širšom centra mesta Spišská 

Nová Ves, na budúci týždeň rozoberú pravdepodobne priamo v koryte rieky Hornád. Podľa primátora mesta 

Pavla Bečarika (SNS) miesto, kde sa most nachádza, nie je vhodné pre ťažké mechanizmy, ktoré by most z rieky 
jednoducho vytiahli. 

Most sa prepadol v čase, keď po ňom išla žena 
K prepadnutiu mosta do rieky došlo minulý piatok na Starosaskej ulici v skorých ranných hodinách. V čase 

pádu sa na ňom nachádzala 36-ročná Novovešťanka, ktorá stihla pred pádom mosta skočiť na jeden jeho koniec. 
Utrpela iba ľahšie zranenie nohy. Mesto, ktorému most patrí, vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Zasadal krízový štáb. 
Zabezpečili dopravné značenie i presmerovanie chodcov. Ako uviedol primátor, mosty, ktoré má v správe mesto, 
majú od päťdesiat do šesťdesiat rokov. V 90. rokoch ich mesto zdedilo od štátu. Mesto ich podľa Bečarika dostalo 
bez akejkoľvek príslušnej technickej dokumentácie. Postupne zabezpečilo vo vlastnej réžii spracovanie technickej 
dokumentácie, takzvaných mostných listov, a diagnostiku ich stavu. Na základe výsledkov zabezpečovalo 
postupné odstraňovanie závad na mostných telesách. Ako uviedol Bečarik, pred siedmimi rokmi pri revízii tohto 
spadnutého mosta nebola konštatovaná žiadna porucha na konštrukcii. „Pred štyrmi rokmi sa tam opravovala 
hydroizolácia a pochôdzkový asfalt. Neboli známe žiadne poruchy," priblížil Bečarik. „Predpokladám, že to musela 
byť nejaká skrytá chyba, došlo k utrhnutiu kotiev predpätého lana, resp. roxorov na oboch stranách mosta, " 
vysvetlil ešte v piatok primátor mesta. 

Prípravné práce na odstraňovaní sutín 
Mesto v týchto dňoch pracuje na technologickom postupe odstraňovania sutín mosta. „Momentálne prebiehajú 

všetky prípravné práce. Pripravujú sa technologické postupy ako sa bude k odstraňovaniu pristupovať. Oslovili 
sme statikov, inžinierov, firmy, ktoré sa týmito prácami zaoberajú, komunikujeme so správcom sietí a povodia. 
Čakáme ešte na povolenie od súdneho znalca, aby sme mohli začať robiť na odstraňovaní spadnutého mosta,“ 
informoval v utorok Bečarik. Náklady na odstránenie lávky, bez vyčíslenia poplatkov za uloženie jej zvyškov na 
skládku odpadu, odhadol na 30 000 eur. „Uvidíme, v akej cene to bude, ale odhadujem, že väčšina sa bude dať 
recyklovať okrem tej vrchnej časti," uviedol. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste predpokladá, 
že veľkú časť havarijných výdavkov preplatí štát. Projekt obmedzenia dopravy s náhradným riešením pre peších 
by mal byť hotový tento týždeň. Na základe neho zrejme pre chodcov vyčlenia časť jedného jazdného pruhu 
mosta určeného pre motorové vozidlá, ktorý je vedľa toho spadnutého. 

Diagnostika mostov v meste 
Ešte v deň pádu mosta na Starosaskej primátor informoval o tom, že všetky mosty v správe mesta prejdú 

postupnou kontrolou a diagnostikou ich stavu, aby sa predišlo podobnej nehode. „Podarilo sa nám dohodnúť s 
firmou, ktorá robí digitálnu diagnostiku týchto stavieb na veľmi špičkovej úrovni. Týmto spôsobom nám 
zmonitorujú všetky mosty na území mesta vedúce cez rieku Hornád,“ uviedol primátor. Prioritne pôjde o šesť 
železobetónových mostov. Neskôr prídu na rad aj železné či tie menšie mosty. Diagnostikou by malo postupne 
prejsť 26 mostov a mostíkov. Primátor o príčinách pádu konštrukcie špekulovať nechce aj vzhľadom na to, že v 
prípade prebieha vyšetrovanie. Znalci po prvotnej obhliadke hovorili o technológii, ktorá bola už v čase realizácie 
nešťastná. Podobných mostov sa robilo veľmi veľa, hlavne na východnom Slovensku. „Nikto by si ani nebol 
pomyslel, že most s výškou železobetónového nosníka 1,4 metra, po ktorom nikdy nechodili autá, len ľudia, môže 
po 45 rokoch spadnúť," uzavrel primátor. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ, TASR 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Živá socha 
[05.08.2020; Nový Čas; Prominenti; s. 18; pro] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Porotca Česko Slovensko má talent Jaro Slávik si skúsil zaujímavú vec. Na chvíľu sa 

totiž premenil na živú sochu. Svojich fanúšikov prekvapil na sociálnej sieti vydareným záberom z festivalu 
v Spišskej Novej Vsi, kde bolo takýchto výtvorov neúrekom. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Poliak neprežil túru na Podlesok 
[05.08.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 7; tasr] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V Slovenskom raji zomrel v pondelok 74-ročný Poliak, ktorý náhle odpadol. Muž 

schádzal cyklotrasou z Kláštoriska na Podlesok. Náhodní turisti začali s resuscitáciou a do piatich minút tam 
prišiel aj dobrovoľný horský záchranár s defibrilátorom. Muža však už neoživili. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

4. VÝHERCOVIA 4. TÝŽDŇA LETNEJ SÚŤAŽE A VEĽKÉHO FINÁLE 
[05.08.2020; Život; napísali ste; s. 5; redakcia] 

 
 

Ďakujeme všetkým za účasť v súťaži. Všetci, čo štvrtý týždeň súťaže poslali SMS v správnom tvare, boli 
zaradení do žrebovania. Žrebovali sme 30. 7. 2020 a štastie sa usmialo na: 

1x pobyt v penzióne RAMI*** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou vyhráva MILAN KLIKUŠOVSKÝ z Bratislavy, 
2x 1 000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku Snowparadise 

Veľká Rača 
vyhrávajú ADAM CINGEĽ zo Žiliny A MARTINA GAJDOŠOVÁ z Beluše. Gratulujeme, výhercov budeme 

kontaktovať. 
VEĽKÉ FINÁLE! 
Žrebovali sme zároveň zo všetkých z vás aj výhercov veľkého finále a zároveň výhercu hlavnej ceny – 

úsporného, priestranného a bezpečného auta Mitsubishi Space Star. Gratulujeme! 
1x osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi SpaceStar 
Vyhráva RADIVOJ HÚSENICA z Liptovského Mikuláša 
1x pobyt v penzióne RAMI*** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou 
Vyhráva LADISLAV UHERÍK zo Žabokrekov nad Nitrou 
2x 1 000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku 
Snowparadise Veľká Rača 
Vyhrávajú LEA GREČKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi a ANDREA PALEČKOVÁ zo Sliača 

1x pobyt v GRAND HOTELI BELLEVUE**** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a so vstupom do wellness 
Vyhráva INGRID VARGOVÁ zo Zvolena 
1x veľký záhradný bazén od spol. Marimex 
Vyhráva JÁN PIŠ z Novej Bane Ďakujeme všetkým za účasť v súťaži a veríme, že sme výhercom urobili 

radosť! Výhercov budeme kontaktovať. 
—- 
KTO VYHRAL SO ŽIVOTOM? 
Tajnička z čísla 29. 
Casanova (taliansky spisovateľ): Tí, čo sa smrti boja, sú tak trochu hlúpi, lebo smrť je nevyhnutná, a tí, čo po 

nej bažia, sú zbabelci, lebo len na nich záleží, či sa zabijú. 
Po 25 € vyhrali: MILADA SEDORIOVÁ zo Sabinova a MAGDALÉNA CIGALOVÁ z Popradu. 

[Späť na obsah] 

 
 



5. Košická župa obnovila na Spiši takmer dva kilometre ciest 
[05.08.2020; Korzár; REGIÓN; s. 10; sita] 

 
 

Na dvoch rizikových úsekoch sa tým zvýšila bezpečnosť. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil v predposlednom júlovom týždni opravu vozoviek na dvoch 

úsekoch v okrese Spišská Nová Ves. V lete plánuje opraviť približne 70 kilometrov ciest. Informovala o tom 

hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 
Úseky častých dopravných nehôd 
Problematické úseky cesty medzi obcami Nálepkovo (okres Gelnica) a Hnilčík (okres Spišská Nová Ves) v 

dĺžke 1 600 metrov a cesty medzi Novoveskou Hutou (okres Spišská Nová Ves) a Spišskou Novou Vsou v časti 
dlhej 320 metrov boli opravené dvojvrstvovým emulzným náterom. „Obidva úseky patrili medzi rizikové cesty s 
vysokou mierou nehodovosti, pričom k dopravným nehodám dochádzalo aj z dôvodu zhoršených adhéznych 
podmienok. Po oprave predpokladáme zvýšenie bezpečnosti premávky motorových vozidiel na týchto úsekoch,“ 
informoval generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč. Na úseku Nálepkovo a 
Hnilčík sa stalo v prvej polovici tohto roka už päť dopravných nehôd, pričom za vlaňajší rok eviduje najväčšia 
krajská organizácia osem a za rok 2018 štyri nehody na tomto úseku. Uvedené štatistiky zahŕňajú iba udalosti, 
keď bola privolaná polícia. Správa ciest odhaduje, že skutočný počet nehôd a škodových udalostí na 
predmetných úsekoch môže byť až dvojnásobný. 

Opravené, bezpečné, scelené 
Okrem scelenia povrchu sa po oprave zvýšila aj drsnosť povrchu vozovky, čím bolo zabezpečené zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky pri prejazde týmito úsekmi vozoviek. Opravený úsek medzi Novoveskou Hutou a 
Spišskou Novou Vsou bol zároveň plynule napojený na úsek, ktorý bol opravený na jeseň v roku 2019, čím sa 
zároveň dosiahla aj optická celistvosť úseku. Práce na týchto úsekoch pokračujú aj v priebehu tohto týždňa 
zametaním prebytočného kameniva, premávku a zjazdnosť úsekov však táto činnosť ovplyvní len v minimálnom 
rozsahu. 

Na rad prídu aj ďalšie 
Zvýšenie kvality ciest v správe Košického samosprávneho kraja a predĺženie životnosti ich povrchu je jednou 

z priorít krajskej samosprávy. „Počas letných mesiacov by sme mali formou súvislých alebo veľkoplošných opráv 
opraviť približne 70 kilometrov ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Z toho emulzný náter, ktorý bol použitý aj 
pri oprave týchto dvoch úsekov na Spiši, sa bude aplikovať na 22 kilometroch. Táto forma opráv je efektívnejšia 
ako opakované plátanie výtlkov. Zároveň dochádza aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, čo je z pohľadu 
Košického samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, najdôležitejšie,“ dodal predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý). (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Komentár: Malá tenisová záchrana 
[05.08.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/455218/komentar-mala-tenisova-zachrana 

 
 

Štefan Bugan 
Na Slovenský tenisový zväz v posledných týždňoch odznelo veľa kritiky, ale za prácu s 22-ročným Lukášom 

Kleinom ho treba pochváliť. 
Angažovanie renomovaného českého trénera Tomáša Krupu k nášmu najväčšiemu talentu bol skvelý ťah. 

Klein sa pod vedením bývalého kouča Tomáša Berdycha či Radka Štěpánka zjavne zlepšil, čo potvrdzuje aj na 
sérii podujatí po Slovensku. Člen NTC tri z nich vyhral a na štvrtom zaváhal až vo finále. 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi je vo svetovom rebríčku na 306. mieste, no o jeho kvalitách viac vypovedá 

rebríčkové postavenie súperov, ktorých v poslednom období pravidelne zdoláva. Klein má od júna bilanciu 4:0 s 
Filipom Horanským a 2:0 s Norbertom Gombosom aj Andrejom Martinom. 

Horanský je dlhodobo v druhej stovke, Martinovi patrí 96. a Gombosovi 109. pozícia. V Pohári priateľstva 
navyše Klein len veľmi tesne prehral s českou jednotkou Jiřím Veselým, 65. hráčom sveta. Hoci prípravné turnaje 
nepreceňujeme, môžeme pokojne napísať, že momentálne hrá na úrovni hráča z prelomu prvej a druhej svetovej 
stovky. 

Je výborná správa, že Klein je podľa trénera Krupu inteligentný a môže sa zlepšovať ešte minimálne šesť 
rokov. Brzdí ho však menšia schopnosť prispôsobiť sa. Trvá mu dlhšie ako ostatným, kým si zvykne na nového 
súpera, povrch či lopty. Preto Krupa neočakáva raketové rebríčkové skoky, ale skôr systematické zlepšovanie sa. 

Klein nie je nový Hrbatý, Kučera či Mečíř. Nebude to „spasiteľ” slovenského tenisu. V duchu významu jeho 
mena v nemčine môžeme skôr hovoriť o malej tenisovej záchrane. V súčasnom marazme budú tenisoví priaznivci 
veľmi vďační aj za hráča, ktorý môže o dva-tri roky atakovať 50. miesto na svete. 

Denník Šport 

https://sport.aktuality.sk/c/455218/komentar-mala-tenisova-zachrana


Taliansko 
Česko 
Ďalšie 

[Späť na obsah] 

 
 

7. ZRÚTIL SA MOST 
[04.08.2020; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 4; Mária Dudová-Bašistová, TASR, SITA] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Rušné piatkové (31. 7.) ráno zažili v Spišskej Novej Vsi. V skorých ranných hodinách, približne o pol piatej, 

sa tam prepadol most. Informovala o tom Polícia SR na svojej facebookovej stránke. Ide o chodníkový most na 
Starosaskej ulici, ktorý slúži pre chodcov aj cyklistov. Ako Polícia SR uvádza na sociálnej sieti, podľa prvotných 
informácií sa mala v tom čase na moste nachádzať jedna osoba. „Mesto Spišská Nová Ves z tohto dôvodu 

vyhlásilo mimoriadnu situáciu a zvolalo zasadnutie krízového štábu. Prvým krokom bolo zabezpečenie miesta na 
zabránenie ďalšej ujmy na zdraví a majetku obyvateľov mesta príslušníkmi Hasičského záchranného zboru a 
Policajného zboru Slovenskej republiky a taktiež mestskej polície,“ informoval Tomáš Repčiak, pracovník pre styk 
s médiami spišskonovoveského mestského úradu. O situácii informovali tiež aj správcu vodného toku – Povodie 
Bodvy a Hornádu. Na prípade aktuálne intenzívne pracujú. 

„Požiadali sme o spracovanie statického posudku príčin havárie a technologického postupu s cieľom získať 
návrh na odstránenie spadnutého mosta. Až po spracovaní tejto expertízy sa budeme môcť vyjadriť k príčine 
vzniku havárie. Na základe výsledku posudku pristúpime k identifikácii technických stavov ostatných mostov,“ 
konštatoval primátor mesta Pavol Bečarik s tým, že občanov žiadajú o rešpektovanie zmien dopravnej situácie a 
dočasného dopravného značenia i presmerovanie na náhradnú trasu. 

V rámci tejto situácie bolo doslova šťastím v nešťastí, že sa tak stalo v skorých hodinách. Na moste sa v tom 
čase nachádzala jedna osoba. 

Mária Dudová-Bašistová, TASR, SITA 
[Späť na obsah] 

 
 

8. FUTBAL MLADÝCH 
[04.08.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 32; (SVR)] 

 
 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŚ 
U-19 MFK MFK Tatran-FK Spišská Nová Ves 3:5 (0:3) G: Mastiš 2, Maslo 1 Tréner Martin Vodička: - Prvý 

zápas sme si prehrali hrubými individuálnymi chybami, ktoré súper potrestal v prvom polčase tromi gólmi. V 
takejto súťaži sa to nesmie stávať. Verím, že do ďalšieho kola sa poučíme a budeme koncentrovanejší a 
efektívnejší v koncovke. 

U-17 MFK MFK Tatran-FK Spišská Nová Ves 2:0 (0:0) G: Devoša, Viskočáni Tréner Edo Mydliar: - Prvý 

majstrovský zápas nám trochu zväzoval nohy, hlavne v koncovke. Celý zápas sme boli „futbalovejší“, aktívnejší, 
vypracovali sme si množstvo gólových šancí, ale premenili sme len dve. Pri ojedinelých rýchlych kontrách nás 
podržal svojimi zákrokmi brankár Nemec. Víťazstvo je plne zaslúžené. 

RUŽOMBEROK Stopercentný zásah proti Horehroniu. 
Futbalisti MFK Ružomberok otvorili nový súťažný ročník I. dorasteneckej ligy ideálne - tromi víťazstvami. 
I. LIGA SD - U 19: Podbrezová - Ružomberok 0:2 (0:1) 
„Máme za sebou vydarený vstup do sezóny, s výkonom mužstva, aj s výsledkom som spokojný,“ rozhovoril sa 

tréner hostí Vladimír Veselý. Jeho družina v 17. min. otvorila zápasový účet Kubíkom a v 63. min. tri body poistil 
P. Jedinák. Tri minúty pred naplnením riadneho hracieho času striedajúci Selecký uvidel druhú žltú kartu a 
samozrejme aj červenú, no v závere sa už nič vážnejšie neudialo. „Z oboch strán to bol kvalitný futbal, chlapci v 
prvom i druhom polčase mali dosť sľubných príležitostí, ale ich nedotiahli do konca. Boli tam dobré úseky i 
prechody do útoku. Domáci hrozili najmä zo štandartných situácií,“ povedal Veselý. 

Góly MFK: 17. Kubík, 63. P. Jedinák. 
MFK: Frühwald - Pňaček (46. Bradiak), Caltík, P. Jedinák, Mrkva, Rakyta, Kohút, Kubík (73. Olos), Jonaš (73. 

Vrabeľ), Gabriš (65. Jurina), Macejko (80. Selecký). 
I. LIGA MD - U 17: Ružomberok - Podbrezová 4:1 (0:1) 
Po prvom polčase domáci (na ihrisku v Bešeňovej) prehrávali 0:1, no po zmene strán hravo výsledok otočili a 

mohli pridať ešte aj ďalšie góly. „Do prestávky bola hra viac - menej vyrovnaná, bol to skôr taktický futbal, so 
štandardkami na oboch stranách. V druhom polčase náš výkon bol oduševnenejší, predovšetkým vyrovnávajúci 
gól chlapcov naštartoval a rodilo sa čoraz viac šancí,“ hodnotil spokojný kouč ružomberskej „sedemnástky“ Peter 
Penov. 



Góly MFK: 58. Jokel, 63. a 67. Matej, 90. Medvecký. 
MFK: Sokol - Nemček (75. Čajnák), Ciprus, Brnča (82. Faga), Nehila, Dujava, Matej (85. Hazucha), Úradník, 

Jokel (82. Klimpl), Rusko, Krištof. 
I. LIGA MD - U 16: Ružomberok - Podbrezová 2:1 (0:1) 
Najprv, v 7. min. dostala nepríjemnú facku (0:1), no napokon ružomberská „šestnástka“ dokázala výsledok 

otočiť. „Myslím si, že o ten ´gólik´ sme boli lepším tímom. Celé stretnutie sa chalani snažili hrať futbal, aj keď im 
všetko nevychádzalo. Viazla kombinácie, niektoré prihrávky nemali adresáta a aj pohyb v strednej a útočnej zóne 
bol slabší. Inkasovaný gól bol nepríjemný, ale dobre, na úvod, po dlhej prestávke, cenné víťazstvo,“ uviedol 
domáci tréner Miroslav Latiak. 

Góly MFK: 44. Filipiak, 64. Kútnik (z 11 m). 
MFK: Lilge - Synak (56. Remenár), Hozza, Filipiak, Marek, Hrobák, Mihály (61. Švehla), Slosarčík, M. Bartoš 

(46. Jendroľ), Szijjártó (56. Probala), Kútnik (67. Dolník). 
Zápas U 16 Ružomberok - Podbrezová. foto. Ján Svrček 
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9. DO NOVEJ SEZÓNY S POSILNENÝM KÁDROM A NAJVYŠŠÍMI AMBÍCIAMI 
[04.08.2020; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 31; Miroslava Baranová] 

 
 

V minulej predčasne ukončenej sezóne boli Šarišania na prvom mieste. 
PREŠOV 
V minulej predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 boli Šarišania na prvom mieste a mali namierené do vyššej 

ligy. Postupová nádej však kvôli šíriacej sa pandémii zhasla. S posilneným kádrom budú mať v novej sezóne opäť 
najvyššie ciele. 

Ihriská klubov v III. lige Východ ostali počas jarnej časti prázdne. Zväzoví predstavitelia sa rozhodli pre šíriaci 
sa COVID-19 anulovať výsledky všetkých futbalových mužstiev v tejto súťaží. Po dlhom čase sa ale III. liga opäť 
rozbehla. Najväčším favoritom súťaže ostáva aj v tomto ročníku 1. FC Tatran Prešov. 

V kabíne zeleno-bielych nastali oproti minulému ročníku iba menšie zmeny. Šarišanom sa podarilo udržať 
jadro tímu pokope. Odišli piati futbalisti, z toho dvaja brankári. Tréneri sa snažili mužstvo na novú sezónu čo 
najlepšie doplniť. Noví hráči by mali byť výraznými posilami v postupovom boji. O letnej príprave, zmenách v kádri 
a ambíciách tímu sme sa rozprávali s hlavným trénerom Petrom Petrášom. 

* V jesennej časti minulého ročníka podával váš tím dobré výkony, ktoré mužstvo vyniesli na čelo tabuľky. 
Postupové ambície však v marci zhasli. Jarná časť III. ligy Východ sa nezačala. Situácia spôsobená pandémiou 
prinútila zväzových predstaviteľov pristúpiť k predčasnému ukončeniu regionálnych súťaží. Aký vplyv mal 
koronavírus na váš klub? 

Každý klub nesie nejaké následky, nebolo to nič príjemné. Som rád, že väčšina hráčov v tíme ostala a 
mužstvo nám zostalo prakticky pokope. Negatívom bolo, že sa nedohrala jarná časť a nedokončila sa sezóna, v 
ktorej sme to mali dobre rozohraté. 

* Mužstvo počas nútenej pauzy trénovalo individuálne. Na spoločnom tréningu sa hráči prvýkrát stretli až 6. 
júla. Letná príprava bola krátka. Ako ju hodnotíte? 

Všetko to zbehlo rýchlo, ale oproti minulému roku sme mali týždeň navyše. S letnou prípravou som spokojný 
hlavne z toho dôvodu, že sme mali vyšší počet hráčov než vlani. Narástla konkurencia, chalani makajú. 

* Na začiatku prípravy ste avizovali, že nechcete robiť veľké zmeny v kádri a radi by ste udržali mužstvo 
pokope. To sa podarilo. Odišli piati hráči, ktorých ste dokázali vhodne nahradiť. Do klubu sa vrátili futbalisti s 
prvoligovými skúsenosťami. Aký máte z tohto tímu dojem? 

V zostave budem mať počas sezóny veľmi ťažké rozhodovanie, pretože niektoré posty sú vyrovnané. Bude to 
už len o mojej šťastnej voľbe. Z Petržalky prišiel obranca Samuel Ďurek. Medzi nových hráčov patrí 20-ročný 
Adrián Pačinda, brat Erika Pačindu. Do kádra pribudol Lukáš Makara. Z Popradu sa vrátil Martin Luberda a z 
Pohronia prišiel Ján Hatok. Odišli Lukáš Šimko, Jaroslav Kolbas, Ivan Petruk a brankári Milan Vinclér a Dmytro 
Prysiazhniuk. 

* S tímom trénoval aj skúsený Miroslav Viazanko, nastupoval aj v prípravných zápasoch. Oblečie si dres 1. FC 
Tatran v novej sezóne aj on? 

Miro sa rozhodol, že už by to bolo na neho veľa, čo sa týka tréningov aj celkovej záťaže. Rozhodol sa preto, 
že pokračovať nebude. 

* V predčasne ukončenom minulom ročníku bol Tatran na 1. mieste a mal postupové plány. Aké sú ambície 
klubu v ročníku 2020/2021? 

Ambíciou bude odohrať každý zápas s čo najlepším výsledkom pre nás. Potešilo ma, že sme v prípravných 
zápasoch dávali veľa gólov, ale na druhej strane sme dosť gólov aj dostávali. Dúfam, že sa chlapci poučili. 
Prebrali sme si to, verím, že v ostrých zápasoch už také lacné chyby robiť nebudeme. Novým kapitánom je 
odchovanec Norbert Grejták Po odchode Lukáša Šimka sa v kabíne zeleno-bielych uvoľnila kapitánska páska. V 
novej sezóne ju bude nosiť odchovanec klubu Norbert Grejták. „Ďakujem chlapcom za prejavenú dôveru. Je však 
jedno, kto je kapitán, dôležitý je hlavne tímový výsledok a ako sa popasujeme so zápasom. Na niektorých 
pozíciách sa zvýšila konkurencia, prišli veľmi kvalitní hráči, ale ukážu samotné zápasy ako dobre sme sa 
posilnili,“ povedal. 



Šarišania absolvovali krátku, ale intenzívnu letnú prípravu. Odohrali päť herných previerok. V Liptovskom 
Mikuláši prehrali 1:4. Nasledovala vysoká výhra 6:0 v Bardejovskej Novej Vsi. Tatranisti vyhrali 6:4 v Spišskej 
Novej Vsi. V Župčanoch zvíťazili 7:1 a na záver na pôde druholigového Partizána Bardejov prehrali 2:5. 

Novozvolený kapitán zhodnotil letnú prípravu. „Myslím si, že mužstvo pod taktovkou našich trénerov, Petra 
Petráša a Jozefa Kováča, je pripravené na ligu zodpovedne. 

Prípravné zápasy sme hrali proti dobrým súperom. Potrápili nás aj družstvá z nižšej súťaže. Výsledky v 
príprave však nie sú nosné, ide hlavne o herný prejav. Napríklad v Liptovskom Mikuláši sme z hernej stránky 
zvládli duel dobre, no výsledkovo to nebolo ono.“ Hráči 1. FC Tatran Prešov už odohrali prvý zápas v novej 
sezóne, predstavili sa v Kalši. Teraz sa tešia na úvodný domáci zápas. V stredu 5. augusta privítajú na svojom 
ihrisku Giraltovce. Stretnutie sa začne o 16.30 h. 

„Kabína je na prvý domáci zápas naladená, tešíme sa na najbližšie stretnutie. Dúfame, že uhráme pozitívny 
výsledok,“ dodal Norbert Grejták. 

Miroslava Baranová 
—- 
Foto: 
Noro Grejták. 
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10. Mosty ako strašiak 
[04.08.2020; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Ján Tribula / Patrik Švajda;Zlatica Švajdová Puškárová] 

 
 

Patrik Švajda, moderátor: „Samosprávy nielen pod Tatrami začali vo veľkom kontrolovať stav svojich mostov.“ 
Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Po tom, čo sa zrútil most v Spišskej Novej Vsi, sa mnohí obávajú 

podobného incidentu.“ 
Patrik Švajda: „Vo väčších mestách ich rekonštruujú priebežne, inde netaja, že by chceli. Problémom sú ale 

peniaze.“ 
Pavol Bečarík: „Skutočne nás to asi všetkých trošku postavilo do pozoru a dnes analyzujeme situáciu. Je 

pravda tá, že sme to prebrali všetko bez akejkoľvek dokumentácie v tých 90. rokoch.“ 
Ján Tribula, redaktor: „Zo zrúteného mosta sa nedá použiť nič. Okolo 20 tisíc by malo stáť jeho odpratanie 

a nahradiť by ho mohla časom ľahká lávka pre peších. Oveľa viac ale vedenie mesta trápi stav ďalších mostov.“ 
Pavol Bečarík, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Ešte máme dva takéto mosty, ktoré sú tiež v takom stave, 

kde si myslím, že si zaslúžia okamžitú pozornosť.“ 
Ján Tribula: „Radnica chcela vedieť, v akej kondícii je všetkých 26 mostov a lávok, ktoré v meste majú.“ 
Pavol Bečarík: „Sme zadali objednávku špičkovej diagnostickej firme.“ 
Ján Tribula: „V 50 tisícovom Poprade majú mostov 7 a lávok 18. Vedia, že čakať sa nevypláca.“ 
Anton Danko, primátor mesta Poprad: „Nezávisle na tom, čo sa stalo na Spiši, my v Poprade každoročne 

rekonštruujeme zhruba jeden most. Jeden most vyjde na 300 tisíc EUR.“ 
Ján Tribula: „V rozpočte našli tento rok peniaze na kompletnú rekonštrukciu ďalšieho mosta a lávky pre 

peších.“ 
Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby mesta Poprad: „V súčasnej dobe spracovávame diagnostiku 

ďalších mostov, aby sme na základe vyhodnotenia mohli postupovať ďalej.“ 
Ján Tribula: „V Kežmarku to už majú za sebou, zo 6 mostov sú 4 mestské. Výsledok analýzy ich nepotešil, 

bude to stáť nemálo peňazí.“ 
Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok: „Do desiatich rokov musíme kompletne zbúrať jeden z hlavných 

mostov. Celkovo, keď to odhadujem, tak v priebehu tých najbližších desiatich rokov to bude viac ako 1 
milión EUR.“ 

Ján Tribula: „Aj na ďalšom moste sú už obmedzenia a jednu jeho polovicu uzavreli. Je to provizórium. 
Primátori spod Tatier hrdinov nehrajú a hovoria to na rovinu.“ 

Anton Danko: „Tie mosty nielen v Poprade alebo Spišskej Novej Vsi, ale celkovo na Slovensku, myslím si, že 

sú v zlom stave.“ 
Ján Ferenčák: „Takýchto mostov, môžeme povedať, po Slovensku je stovky, ktoré čakáme, kedy spadnú 

možno, lebo sú v takom dezolátnom stave.“ 
Pavol Bečarík: „Samosprávy zo svojich rozpočtov v žiadnom prípade toto nedokážu sanovať.“ 
Ján Tribula: „Pohľad na spadnutý most v rieke nám len pripomína, že nás dobieha roky neriešený problém a 

primátori hľadajú súvislosti.“ 
Ján Ferenčák: „Možno problém celý mostov na Slovensku je v tom, že je veľa vlastníkov a je otázka, či vôbec 

je nejaký list, tak ako my sme si spravili, ktoré potrebujeme okamžite riešiť a ktoré ešte máme čas, či takýto list 
existuje na iných organizáciách.“ 

Pavol Bečarík: „Ja si myslím, že toto by pravdepodobne malo upozorniť viacero kompetentných inštitúcií a 
úradov, ktorí by mohli povedzme prijať nejakú takú národnú filozofiu, ako pristúpiť k týmto mostom.“ 

Ján Tribula: „Treba to povedať z mosta doprosta, ak sa nenájdu peniaze, situácia zo Spiša sa môže 
zopakovať kdekoľvek na Slovensku. Mnohé samosprávy to látajú, hľadajú peniaze, ale je aj veľa takých, ktoré sa 
jednoducho spoliehajú, že ich mosty vydržia. Dokedy, to je otázne. Ján Tribula, televízia Markíza.“ 
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11. Spadnutý most v Spišskej Novej Vsi plánujú odstrániť do konca budúceho 

týždňa 
[04.08.2020; cas.sk; Čas.sk; 16:32; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1010584/spadnuty-most-v-spisskej-novej-vsi-planuju-odstranit-do-konca-
buduceho-tyzdna/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Spadnutý chodníkový most v Spišskej Novej Vsi by mohli odstrániť do konca budúceho týždňa. Predpokladá 

to primátor Pavol Bečarik. Ako pre TASR povedal, v najbližších dňoch budú diagnostikovať stav ďalších mostov. 
Fotogaléria 
10 
fotiek v galérii 
Podľa neho môžu nasadiť potrebnú technológiu až po statických posudkoch odborníkov, čo ovplyvňuje aj 

dovolenková sezóna. Náklady na odstránenie lávky, bez vyčíslenia poplatkov za uloženie jej zvyškov na skládku 
odpadu, odhaduje na 30 000 eur. “Uvidíme, v akej cene to bude, ale odhadujem, že väčšina sa bude dať 
recyklovať - okrem tej vrchnej časti,” uviedol. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste predpokladá, 
že veľkú časť havarijných výdavkov preplatí štát. 

Projekt obmedzenia dopravy s náhradným riešením pre peších by mal byť hotový tento týždeň. Na základe 
neho zrejme pre chodcov vyčlenia časť jedného jazdného pruhu mosta určeného pre motorové vozidlá, ktorý je 
vedľa toho spadnutého. 

Primátor v súvislosti s príčinami pádu konštrukcie špekulovať nechce aj vzhľadom na to, že v prípade 
prebieha vyšetrovanie. “Znalci po prvotnej obhliadke hovorili o technológii, ktorá bola už v čase realizácie 
nešťastná. Podobných mostov sa robilo veľmi veľa, hlavne na východnom Slovensku. Nikto by si ani nebol 
pomyslel, že most s výškou železobetónového nosníka 1,4 metra, po ktorom nikdy nechodili autá, len ľudia, môže 
po 45 rokoch spadnúť,” povedal. 

Mesto rokovalo aj s firmou, ktorá sa venuje digitálnej diagnostike stavieb. Od stredy (5. 8.) má začať s 
pracovnými postupmi. “Na budúci týždeň by malo byť diagnostikovaných asi päť mostov, ktoré máme v správe a 
ktoré sú železobetónovej konštrukcie - nie však presne takej, ako ten spadnutý,” dodal Bečarik. 

V Spišskej Novej Vsi na ulici Starosaskej sa v piatok (31. 7.) v skorých ranných hodinách prepadol 

chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Udalosť si vyžiadala ľahké zranenia ženy, ktorá sa v tom čase 
nachádzala na moste. 

0 
Foto: 
Most sa prepadol 31. júla 2020. Zdroj: TASR 
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12. Most, ktorý sa v piatok zrútil na východe, odstránia: Nikto si nemyslel, že 

po 45 rokoch spadne 
[04.08.2020; pluska.sk; Správy; 16:23; nm;TASR] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/most-ktory-piatok-zrutil-vychode-odstrania-nikto-nemyslel-45-rokoch-
spadne 

 
 

Spadnutý chodníkový most v Spišskej Novej Vsi by mohli odstrániť do konca budúceho týždňa. Predpokladá 

to primátor Pavol Bečarik. Ako pre TASR povedal, v najbližších dňoch budú diagnostikovať stav ďalších mostov. 
dnes 16:23 
Podľa neho môžu nasadiť potrebnú technológiu až po statických posudkoch odborníkov, čo ovplyvňuje aj 

dovolenková sezóna. Náklady na odstránenie lávky, bez vyčíslenia poplatkov za uloženie jej zvyškov na skládku 
odpadu, odhaduje na 30.000 eur. 

„Uvidíme, v akej cene to bude, ale odhadujem, že väčšina sa bude dať recyklovať – okrem tej vrchnej časti,“ 
uviedol. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste predpokladá, že veľkú časť havarijných výdavkov 
preplatí štát. 

https://www.cas.sk/clanok/1010584/spadnuty-most-v-spisskej-novej-vsi-planuju-odstranit-do-konca-buduceho-tyzdna/
https://www.cas.sk/clanok/1010584/spadnuty-most-v-spisskej-novej-vsi-planuju-odstranit-do-konca-buduceho-tyzdna/
https://www1.pluska.sk/regiony/most-ktory-piatok-zrutil-vychode-odstrania-nikto-nemyslel-45-rokoch-spadne
https://www1.pluska.sk/regiony/most-ktory-piatok-zrutil-vychode-odstrania-nikto-nemyslel-45-rokoch-spadne


Projekt obmedzenia dopravy s náhradným riešením pre peších by mal byť hotový tento týždeň. Na základe 
neho zrejme pre chodcov vyčlenia časť jedného jazdného pruhu mosta určeného pre motorové vozidlá, ktorý je 
vedľa toho spadnutého. 

Primátor v súvislosti s príčinami pádu konštrukcie špekulovať nechce aj vzhľadom na to, že v prípade 
prebieha vyšetrovanie. „Znalci po prvotnej obhliadke hovorili o technológii, ktorá bola už v čase realizácie 
nešťastná. Podobných mostov sa robilo veľmi veľa, hlavne na východnom Slovensku. Nikto by si ani nebol 
pomyslel, že most s výškou železobetónového nosníka 1,4 metra, po ktorom nikdy nechodili autá, len ľudia, môže 
po 45 rokoch spadnúť,“ povedal. 

Mesto rokovalo aj s firmou, ktorá sa venuje digitálnej diagnostike stavieb. Od stredy (5. 8.) má začať s 
pracovnými postupmi. „Na budúci týždeň by malo byť diagnostikovaných asi päť mostov, ktoré máme v správe a 
ktoré sú železobetónovej konštrukcie - nie však presne takej, ako ten spadnutý,“ dodal Bečarik. 

V Spišskej Novej Vsi na ulici Starosaskej sa v piatok (31. 7.) v skorých ranných hodinách prepadol 

chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Udalosť si vyžiadala ľahké zranenia ženy, ktorá sa v tom čase 
nachádzala na moste. 

DRAMATICKÁ spoveď ženy, pod ktorou sa prepadol most: Okraja som sa zachytila v poslednej chvíli 
Autori:nm, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Spadnutý most v Spišskej Novej Vsi plánujú odstrániť budúci týždeň 
[04.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-spadnuty-most-pla/484722-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke spadnutý most. Foto: Facebook Polícia SR 
Mesto rokovalo aj s firmou, ktorá sa venuje digitálnej diagnostike stavieb. Od stredy (5. 8.) má začať s 

pracovnými postupmi. 
Spišská Nová Ves 4. augusta (TASR) – Spadnutý chodníkový most v Spišskej Novej Vsi by mohli odstrániť 

do konca budúceho týždňa. Predpokladá to primátor Pavol Bečarik. Ako pre TASR povedal, v najbližších dňoch 
budú diagnostikovať stav ďalších mostov. Podľa neho môžu nasadiť potrebnú technológiu až po statických 
posudkoch odborníkov, čo ovplyvňuje aj dovolenková sezóna. Náklady na odstránenie lávky, bez vyčíslenia 
poplatkov za uloženie jej zvyškov na skládku odpadu, odhaduje na 30.000 eur. „Uvidíme, v akej cene to bude, ale 
odhadujem, že väčšina sa bude dať recyklovať – okrem tej vrchnej časti,“ uviedol. Vzhľadom na vyhlásenie 
mimoriadnej situácie v meste predpokladá, že veľkú časť havarijných výdavkov preplatí štát. Projekt obmedzenia 
dopravy s náhradným riešením pre peších by mal byť hotový tento týždeň. Na základe neho zrejme pre chodcov 
vyčlenia časť jedného jazdného pruhu mosta určeného pre motorové vozidlá, ktorý je vedľa toho spadnutého. 
Primátor v súvislosti s príčinami pádu konštrukcie špekulovať nechce aj vzhľadom na to, že v prípade prebieha 
vyšetrovanie. „Znalci po prvotnej obhliadke hovorili o technológii, ktorá bola už v čase realizácie nešťastná. 
Podobných mostov sa robilo veľmi veľa, hlavne na východnom Slovensku. Nikto by si ani nebol pomyslel, že most 
s výškou železobetónového nosníka 1,4 metra, po ktorom nikdy nechodili autá, len ľudia, môže po 45 rokoch 
spadnúť,“ povedal. Mesto rokovalo aj s firmou, ktorá sa venuje digitálnej diagnostike stavieb. Od stredy (5. 8.) má 
začať s pracovnými postupmi. „Na budúci týždeň by malo byť diagnostikovaných asi päť mostov, ktoré máme v 
správe a ktoré sú železobetónovej konštrukcie - nie však presne takej, ako ten spadnutý,“ dodal Bečarik. V 
Spišskej Novej Vsi na ulici Starosaskej sa v piatok (31. 7.) v skorých ranných hodinách prepadol chodníkový 

most pre chodcov a cyklistov. Udalosť si vyžiadala ľahké zranenia ženy, ktorá sa v tom čase nachádzala na 
moste. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Mosty padajú a… 
[04.08.2020; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Vladimír Čuchran] 

 
https://cuchran.blog.sme.sk/c/541673/mosty-padaju-a.html?ref=rss 

 
 

Keď som 13. Januára 2020 v článku https://cuchran.blog.sme.sk/c/522282/doprava-nasa-slovenska.html 
uviedol: 

"Žiaľ ďalšie mosty čakajú na nejakú haváriu. 
Obávam sa, že neprejde rok…" 
písal som túto smutnú predpoveď vlastne po zvážení informácií o zúfalom, ale fakt zúfalom stave našich 

mostov a vlastne som veľa neriskoval v predpovedi, či veštbe. 

https://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-spadnuty-most-pla/484722-clanok.html
https://cuchran.blog.sme.sk/c/541673/mosty-padaju-a.html?ref=rss


https://domov.sme.sk/c/20892961/aj-slovenske-mosty-su-v-coraz-horsom-stave.html 
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/stovky-slovenskych-mostov-su-v-zlom-stave-rozhovor-s-p.-paulikom-z-

stu-sme.html?page_id=12294 
https://poprad.dnes24.sk/mosty-su-v-havarijnom-stave-najstarsie-z-nich-maju-viac-ako-60-rokov-311158 
Štatistika a pravdepodobnosť nepustí, takže som ani veľa neriskoval, že budem písať nejaké ničím 

nepodložené bludy. Žiaľ predpoveď sa naplnila a veľmi rýchlo a žiaľ mnohé prípady sú ešte pred nami. 
Táto našťastie nemala tragické následky: 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22457982/v-spisskej-novej-vsi-spadol-most-pre-chodcov-a-cyklistov.html 

Dohra? 
Myslím, že podobné prípady by sa mali riešiť ako verejné ohrozenie a už mala na dvere majiteľa, správcu 

mosta klopať polícia, či kto a priami zodpovední by mali ihneď zaistiť bezpečnosť najhorších objektov, ak sa teda 
vie takto stav vecí vyhodnotiť. Malo by sa vedieť. A všetci by mali postupovať preventívne. Či bude veľký poplach 
až vtedy, až zacvendží kosa zubatej? 

Žiaľ práve mosty zverené do rúk samospráv sú na tom najhoršie. 
Vie sa samospráva technicky postarať aspoň o statickú bezpečnosť mostov? 
Kam idú prostriedky, na to vyhradené, sú vynakladané racionálne, deje sa fyzická kontrola a ako sa deje? 
Ale ako tu býva… 
O stave vecí podobných svedčí napr. nulový výsledok z havárijných udalosti na Ružínskom moste: 
- https://kosice.korzar.sme.sk/c/20448816/poslanci-podali-trestne-oznamenie-pre-havarijny-stav-mosta-

ruzin.html#ixzz4XiYgMMhE 
- viac o Ružínskom moste som písal na: https://ruzinskymost.webnode.sk/ 
Čo mohlo spôsobiť zrútenie lávky 
Most už neudržal ani vlastnú váhu a zrútil sa pri priťažení jednou osobou, čo je úplná banálna príťaž. Most 

podľa zverejnených fotiek je a vlastne, už len bol, zostavený so železobetónových segmentov, “I” nosníkov. Ide o 
prefabrikovanú dodatočne predpätím spriahovanú konštrukciu. Princíp tkvie v zomknutí segmentov oceľovou 
predpätou výstužou, čo sú tenké oceľové vzájomne prepojené pletence zo špeciálneho oceľového drôtu, kábla, 
vedené v dutých rúrkach nosníkov, do ktorých sa v koncových segmentoch prenáša cez kotevné dosky predpätá 
sila, zaisťujúca funkciu nosníka. Káblový kanálik slúži k zavlečeniu oceľového kábla a pre zhotovenie dokonalej 
ochrany injektážnou cementovou maltou a samozrejme aj pre vytvorenie spolupôsobenia predpínacej výstuže s 
betónom pozdĺž celého nosníka. Nad nosníkmi bola mostovka z tenkej železobetónovej dosky, za účelom 
spolupôsobenia nosníkov veľa seba a pre kotvenie príslušenstva mosta, ako sú rímsy so zábradlím, prechodové 
dosky, mostné uzávery a podobne. 

Tu tieto funkcie predpätia zjavne zlyhali a to poklesom pôsobenia ocele v nosníku, napríklad jej 
skorodovaním, teda zmenšením účinného profilu, či znížením kotviaceho účinku, nie bortením tlačeného betónu. 

Napäťové zmeny v konštrukcií sa v praxi prejavujú na správaní, vo zvýšenom priehybe mostnej konštrukcie, 
otvorení škár na jednotlivých spojoch dieloch prvkov - škárach, pri ťahaných častiach nosníkov, teda v spodnej 
časti nosníkov, čo sú za normálnych okolností pri predpätých konštrukciách uzavreté. Skrátka konštrukcia za 
bežných okolností dáva o sebe vedieť, čo sa s ňou deje, takže nemohlo to ostať bez povšimnutia po celú tu dobu 
pred haváriou… Tu nemohlo dôjsť k šokovému, bleskovému zlyhaniu konštrukcie, keďže konštrukcia nie je 
závislá na jednom pletenci káblov. Zjavné teda je, že oceľ zlyhávala približne rovnako v celom rozsahu šírky lávky 
a následne povolením jednej časti sa konštrukcia zipsovito zrútila. 

Tu treba rozmýšľať, či nešlo o systémové zlyhanie dodatočne predpätých montovaných konštrukcií. Most 
Ružín, lávka v Spišskej Novej Vsi, most v Janove, majú spomínané ako spoločný menovateľ. 

https://www.trend.sk/spravy/zruteny-most-projektoval-inzinier-morandi-preslavil-malym-poctom-podpier 
Žiaľ je nutné očakávať ďalšie havárie 
a netreba to považovať za poplašnú správu. Jednoducho pri vysokej pravdepodobnosti zlyhania konštrukcií, 

čo už teraz sú v havárijnom stave sa jednoducho jedná o fyzikálny jav, ktorý funguje bez ohľadu na chcenie, či 
nechcenie. Fyzika sa ošudiť nedá. 

Dá sa len veľmi rýchlo pristúpiť k celoštátnym opatreniam a urýchlene veci riešiť. Možno okamžitou finančnou 
injekciou, ak tam budú smerovať výhovorky (ale aj znížiť réžiu úradov, správcov, riadiacich administratívnych 
zložiek a posilniť technické pracoviská, čo si myslím silne absentujú kapacitne aj odborne) tam odbornými 
riešeniami, vytypovaním najhorúcejších prípadov a najmä zrealizovaním urýchlenej rekonštrukcie a to ešte pred 
zimou, zachrániť čo sa dá. Jeseň a zima stav konštrukcií nezlepší, dopravy pribúda, ošetrení ubúda. Takže… 

Očakával by som nejaké konzílium v riešení tejto žiaľ opomínanej problematiky, lebo stavebná problematika 
netkvie len v desaťročia prerábanom nepodarku stavebného zákona, ale v riadnom fungovaní technickej prípravy, 
realizácii, kontrole funkčnosti stavebných objektov, kde je potrebné riešiť problematiku fungovania noriem, ich 
prístupnosti, archiváciu a prístupnosť všetkých stupňov projektovej dokumentácie s jej životopisom počas 
výstavby a počas života, nastavením práv štátneho dozoru, riešením autorských práv spracovateľov projektových 
dokumentácií, riešenie odbornosti pracovníkov a absolventov škôl s nazrením do ich technickej zdatnosti v živote, 
(ala diplomovky, opisovačky) nastavenie kontrolného systému stavieb budovaných, ale aj už skolaudovaných a 
podobne a tak ďalej, čo všetko nastavuje úroveň prostredia v stavebníctve a prejavuje sa v našom životnom 
prostredí, bezpečnosti a nie tárať v parlamente pri riešení dvestej či päťstej novely stavebného zákona o výške 
trestu pri čiernych stavbách. 

Vážení zákonodarci, prosím 
nastavte pravidlá, povinnosti, práva, fungovanie vo fyzičnosti nášho života, v stavebníctve a stavebných 

dielach tak, aby sa takéto havarijné stavy eliminovali. Majte tam ľudí, odborníkov čo veciam rozumejú, nie 
papierovačov v bielych košeliach, čo stavbu nikdy neoprobovali. Fungovanie spoločnosti nefunguje len v oblasti 



politiky, slobody a práv, ale najmä v jej fyzickej podstate, v živote, jeho bezpečnosti pri bežnom užívaní si 
prostredia kde žijeme. Nik nesmie byť ohrozený už len tým, že vykročí na most, balkón, prejde chodníkom. Bežné 
životné prostredie, čo nás obklopuje, nie je rizikovou výrobnou linkou, nemôže byť verejným ohrozovateľom tým, 
že sa zanedbá základná starostlivosť. 

A znova pokračujem v desivých veštbách, žiaľ, lebo 
v krajine kde správcovstvo a správcovské orgány fungujú len ako administratíva, od stola a na politických 

princípoch, to inak ako havarijne ani nemôže dopadnúť. 
Ostáva len dúfať, že sa veci pohnú, nakopne to odbornú aj laickú verejnosť. Myslím si a možno opäť v 

iniciatíve zostanem sám, že napíšem kompetentným, najmä ministerstvu. 
autor https://horami.sk/zivotopis-pracovny/ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Košická župa obnovila na Spiši takmer dva kilometre ciest 
[04.08.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22460426/kosicka-zupa-obnovila-na-spisi-takmer-dva-kilometre-ciest.html 

 
 

Na dvoch rizikových úsekoch sa tým zvýšila bezpečnosť. 
Opravené úseky ciest v Košickom kraji 
(3 fotografie) 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil v predposlednom júlovom týždni opravu vozoviek na dvoch 

úsekoch v okrese Spišská Nová Ves. 

V lete plánuje opraviť približne 70 kilometrov ciest. 
Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 
Úseky častých dopravných nehôd 
Problematické úseky cesty medzi obcami Nálepkovo (okres Gelnica) a Hnilčík (okres Spišská Nová Ves) v 

dĺžke 1 600 metrov a cesty medzi Novoveskou Hutou (okres Spišská Nová Ves) a Spišskou Novou Vsou v časti 
dlhej 320 metrov boli opravené dvojvrstvovým emulzným náterom. 

„Obidva úseky patrili medzi rizikové cesty s vysokou mierou nehodovosti, pričom k dopravným nehodám 
dochádzalo aj z dôvodu zhoršených adhéznych podmienok. Po oprave predpokladáme zvýšenie bezpečnosti 
premávky motorových vozidiel na týchto úsekoch,“ informoval generálny riaditeľ Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja Anton Trišč. 

Na úseku Nálepkovo a Hnilčík sa stalo v prvej polovici tohto roka už päť dopravných nehôd, pričom za vlaňajší 
rok eviduje najväčšia krajská organizácia osem a za rok 2018 štyri nehody na tomto úseku. 

Uvedené štatistiky zahŕňajú iba udalosti, keď bola privolaná polícia. 
Správa ciest odhaduje, že skutočný počet nehôd a škodových udalostí na predmetných úsekoch môže byť až 

dvojnásobný. 
Opravené, bezpečné, scelené 
Okrem scelenia povrchu sa po oprave zvýšila aj drsnosť povrchu vozovky, čím bolo zabezpečené zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky pri prejazde týmito úsekmi vozoviek. 
Opravený úsek medzi Novoveskou Hutou a Spišskou Novou Vsou bol zároveň plynule napojený na úsek, 

ktorý bol opravený na jeseň v roku 2019, čím sa zároveň dosiahla aj optická celistvosť úseku. 
Práce na týchto úsekoch pokračujú aj v priebehu tohto týždňa zametaním prebytočného kameniva, premávku 

a zjazdnosť úsekov však táto činnosť ovplyvní len v minimálnom rozsahu. 
Na rad prídu aj ďalšie 
Zvýšenie kvality ciest v správe Košického samosprávneho kraja a predĺženie životnosti ich povrchu je jednou 

z priorít krajskej samosprávy. 
„Počas letných mesiacov by sme mali formou súvislých alebo veľkoplošných opráv opraviť približne 70 

kilometrov ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Z toho emulzný náter, ktorý bol použitý aj pri oprave týchto 
dvoch úsekov na Spiši, sa bude aplikovať na 22 kilometroch. Táto forma opráv je efektívnejšia, ako opakované 
plátanie výtlkov. Zároveň dochádza aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, čo je z pohľadu Košického 
samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, najdôležitejšie,“ dodal predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý). 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Pred 9 rokmi bol vymenovaný za pastiera Spišskej diecézy Štefan Sečka 
[04.08.2020; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; HSP/TK KBS] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/pred-9-rokmi-bol-vymenovany-za-pastiera-spisskej-diecezy-stefan-
secka/2251300 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22460426/kosicka-zupa-obnovila-na-spisi-takmer-dva-kilometre-ciest.html
https://www.hlavnespravy.sk/pred-9-rokmi-bol-vymenovany-za-pastiera-spisskej-diecezy-stefan-secka/2251300
https://www.hlavnespravy.sk/pred-9-rokmi-bol-vymenovany-za-pastiera-spisskej-diecezy-stefan-secka/2251300


 
 

Bratislava/Spišská Kapitula 4. augusta 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
Pápež Benedikt XVI. (dnes už emeritný) prijal pred deviatimi rokmi zrieknutie sa pastierskeho vedenia 

Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického 
práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, vtedajší pomocný biskup 
diecézy (4. 8. 2011) 

Na snímke spišský biskup Štefan Sečka 
Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju 

v roku 1968. Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi, pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 bol v Bratislave Mons. 
Júliusom Gabrišom. 

Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za 
kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal 

správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave 
Katechizmu pre základné školy. 

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora – ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Pracoval v Presbyterskej rade 
a Kolégiu konzultorov, v Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma Kňazského seminára 
prednášal pedagogiku a katechetiku. 

V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor. V rokoch 1995 – 1997 pokračoval v 
postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie (ThLic). V rokoch 
1997 – 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD, na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej 
práce bola Starostlivosť Cirkvi o mládež – výchova k zrelej viere (Náboženská skúsenosť stredoškolskej 
mládeže.) 

V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za garanta pre Pedagogiku a Katechetiku v Programe vzdelávania 
kňazov Spišskej diecézy. 

Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s 
titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí – 
Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra, 
spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, 
vtedajší košický arcibiskup. Prvého augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára. 

V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. V roku 2003 bol menovaný 
KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre 
klérus – Subkomisii pre permanentnú formáciu. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre katechetiky a 
pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí. Štvrtého augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho 
biskupa. 

Jeho biskupským heslom je “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí) 
Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor. 
Pošlite nám svoj príbeh s Bohom. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Košický kraj pokračuje v opravách vozoviek na Spiši, plánuje opraviť 

približne 70 kilometrov ciest 
[04.08.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-pokracuje-opravach-vozoviek-spisi-planuje-opravit-priblizne-
70-kilometrov-ciest/2251464 

 
 

Košice 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo) 
Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil v predposlednom júlovom týždni opravu vozoviek na dvoch úsekoch 

v okrese Spišská Nová Ves. V lete plánuje opraviť približne 70 kilometrov ciest. Informovala o tom hovorkyňa 

predsedu KSK Anna Terezková 
Ilustračné foto 
Problematické úseky cesty medzi obcami Nálepkovo a Hnilčík v dĺžke 1 600 metrov a cesty medzi 

Novoveskou Hutou a Spišskou Novou Vsou v časti dlhej 320 metrov boli opravené dvojvrstvovým emulzným 
náterom. „Obidva úseky patrili medzi rizikové cesty s vysokou mierou nehodovosti, pričom k dopravným nehodám 
dochádzalo aj z dôvodu zhoršených adhéznych podmienok. Po oprave predpokladáme zvýšenie bezpečnosti 

https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-pokracuje-opravach-vozoviek-spisi-planuje-opravit-priblizne-70-kilometrov-ciest/2251464
https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-pokracuje-opravach-vozoviek-spisi-planuje-opravit-priblizne-70-kilometrov-ciest/2251464


premávky motorových vozidiel na týchto úsekoch,“ informoval generálny riaditeľ Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja Anton Trišč. 

Na úseku Nálepkovo a Hnilčík sa stalo v prvej polovici tohto roka už päť dopravných nehôd, pričom za vlaňajší 
rok eviduje najväčšia krajská organizácia osem a za rok 2018 štyri nehody na tomto úseku. Uvedené štatistiky 
zahŕňajú iba škodové udalosti, keď bola privolaná polícia. Správa ciest odhaduje, že skutočný počet nehôd a 
škodových udalostí na predmetných úsekoch môže byť až dvojnásobný. 

Okrem scelenia povrchu sa po oprave zvýšila aj drsnosť povrchu vozovky, čím bolo zabezpečené zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky pri prejazde týmito úsekmi vozoviek. Opravený úsek medzi Novoveskou Hutou a 
Spišskou Novou Vsou bol zároveň plynule napojený na úsek, ktorý bol opravený na jeseň v roku 2019, čím sa 
zároveň dosiahla aj optická celistvosť úseku. Práce na predmetných úsekoch pokračujú aj v priebehu tohto 
týždňa zametaním prebytočného kameniva, premávku a zjazdnosť úsekov však táto činnosť ovplyvní len v 
minimálnom rozsahu. 

Zvýšenie kvality ciest v správe Košického samosprávneho kraja a predĺženie životnosti ich povrchu je jednou 
z priorít krajskej samosprávy. „Počas letných mesiacov by sme mali formou súvislých alebo veľkoplošných opráv 
opraviť približne 70 kilometrov ciest vo všetkých regiónoch nášho kraja. Z toho emulzný náter, ktorý bol použitý aj 
pri oprave týchto dvoch úsekov na Spiši, sa bude aplikovať na 22 kilometroch. Táto forma opráv je efektívnejšia, 
ako opakované plátanie výtlkov. Zároveň dochádza aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, čo je z pohľadu 
Košického samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, najdôležitejšie,“ dodal predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku 
[04.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku 

 
 

BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 2 000 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Pozrite si aktuálny zoznam nakazených. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 2 300 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 2 368 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 267 11 
Počet vyliečených pacientov: 1 771 ľudí 
Počet úmrtí: 29 
Hodnota kĺzavého mediánu: 20 
Počet aktívnych prípadov: 579 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 23 pacientov, z toho u 11 ľudí je podozrenie na koronavírus alebo sa 

ochorenie potvrdilo. Na JIS-ke je jeden pacient, na umelej pľúcnej ventilácii je tiež jeden. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
3. august (14 nových prípadov) 
Na Slovensku včera pribudlo 14 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 1 320 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 579. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 267 117 laboratórnych testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 771 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. august (10 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 766 ľudí, z toho 10 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 

2 354 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 265 797 testov. 
Pribudlo štyria vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. august (7 prípadov) 
V sobotu na Slovensku pribudlo sedem prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 585 

testov. Celkovo v krajine evidujú 2 344 nakazených. Hospitalizovaných je 13 pacientov s potvrdeným ochorením 
Covid-19. 

V sobotu nepodľahol vírusu nikto. Na JIS-ke je jeden pacient, na umelej pľúcnej ventilácií tiež jeden. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
31. august (45 prípadov) 

https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku


Za piatok otestovali 2 884 ľudí, 45 malo pozitívne testy na nový koronavírus. Pribudlo však 47 vyliečených a 
žiadne úmrtie. V nemocniciach je hospitalizovaných 29 pacientov, z toho 13 je s potvrdeným Covid-19. 

Na umelej pľúcnej ventilácii je jeden pacient a na JIS tiež jeden pacient. Sedemdňový kĺzavý medián je na 
hodnote 27. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. júl (27 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 176 ľudí, z toho 27 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 292 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Bohužiaľ, pribudla aj ďalšia obeť. Na Slovensku tak koronavírusu podľahlo 29 ľudí. Počet aktívnych prípadov 

je k dnešnému dňu 568. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 261 562 testov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. júl (20 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 851 ľudí, z toho 20 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 265 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 259 386 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. júl (41 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 296 ľudí, z toho 41 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 245 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 257 535 testov. 
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. júl (23 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 548 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 204 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 255 239 testov. 
Pribudlo 28 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. júla (2 prípady) 
Slovensko v nedeľu zachytilo len dva prípady infekcie novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 216 testov. 

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 181 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 253 691 testov. 
Počet vyliečených stúpol o 27 ľudí. Nikto na ochorenie nezomrel. 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. júla (38 prípadov) 
Slovensko zachytilo ďalších 38 prípadov infekcie novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 767 testov. 

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 179 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 253 475 testov. 
Počet vyliečených stúpol o 12. Nikto na ochorenie nezomrel. 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. júla (23 prípadov) 
Zaznamenali sme ďalších 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 275 testov. 

Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 141 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 252 708 testov. 
Počet vyliečených ani počet úmrtí nestúpol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. júla (29 prípadov) 
Naša krajina zaznamenala ďalších 29 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 049 

testov. Slovensko tak celkovo doteraz eviduje 2 118 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Pribudlo 21 vyliečených. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na koronavírus nestúpol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. júla (31 prípadov) 
Na Slovensku pribudlo 31 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 2 089 

pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Urobilo sa 2 251 testov. 
Laboratóriá doteraz vyhodnotili 248 384 testov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28. 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. júla (37 prípadov) 
Slovensko eviduje ďalších 37 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktoré sa odhalili po vykonaní 2 571 

testov. Celkovo krajina doteraz zaznamenala 2 058 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Laboratóriá doteraz urobili už celkovo 246 133 testov. 



Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. júla (41 prípadov) 
Na Slovensku otestovali 3 333 ľudí, z toho 41 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 2 021 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 243 562 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. júla (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 24 ľudí, z toho 1 prípad bolo pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 980 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 229 testov. 
Pribudlo osem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. júla (3 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 410 ľudí, z toho 3 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 979 

pozitívne testovaných ľudí a koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 205 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
17. júla (11 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 161 ľudí, z toho 11 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 976 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 239 795 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. júla (14 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 862 ľudí, z toho 14 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 965 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 237 634 testov. 
Pribudlo deväť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. júla (24 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 336 ľudí, z toho 24 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 965 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 235 772 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. júla (19 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 205 ľudí, z toho 19 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 927 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 233 436 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
13. júl (6 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 163 ľudí, z toho 6 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 908 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 231 231 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. júl (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 279, z toho 1 prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 902 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 230 068 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. júl (8 nových prípadov) 



Na Slovensku otestovali 960 ľudí, z toho 8 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 1 
901 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 229 789 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. júl (23 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 879 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 893 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 228 829 testov. 
Pribudlo 12 vyliečených ľudí. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. júl (19 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 172 ľudí, z toho 19 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 870 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 225 950 testov. 
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
8. júl (53 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 284 ľudí, z toho 53 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 851 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 223 778 testov. 
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
7. júl (31 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 225 ľudí, z toho 31 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 798 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 221 494 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. júl (2 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 873 ľudí, z toho 2 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 767 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 219 269 testov. 
Pribudlo 7 vyliečených ľudí. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. júl (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 50 ľudí, z toho 1 prípad bol pozitívny Na Slovensku tak momentálne máme 1 765 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 218 396 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. júl (15 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 808 ľudí, z toho 15 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 764 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 218 346 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. júl (29 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 216 ľudí, z toho 29 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 749 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 217 538 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. júl (20 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 801 ľudí, z toho 20 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 720 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 215 322 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 



Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. júl (13 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 708 ľudí, z toho trinásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 700 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 213 521 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
30. jún (20 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 063 ľudí, z toho dvadsať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 687 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 211 813 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 784 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

1667 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 209 750 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 62 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1665 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 208 966 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
27. jún (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 931 ľudí, z toho sedem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1664 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 208 904 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1611 ľudí, z toho 14 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1657 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 207 973 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. jún (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 515 ľudí, z toho 13 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 643 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 206 362 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. jún (23 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 936 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna na desať. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. jún (18 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 257 ľudí, z toho 18 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 607 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 203 911 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 661 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 589 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 



Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 202 654 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 41 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 588 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 993 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 301 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
19. jún (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 278 ľudí, z toho desať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
18. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 576 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 200 373 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
17. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 787 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 562 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 199 567 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. jún (9 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 163 ľudí, z toho až deväť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 561 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 198 780 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
15. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 847 ľudí, z toho ani jeden prípad nie je pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 197 617 testov. 
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
14. jún (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 47 ľudí, z toho štyri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 770 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
13. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 479 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 548 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 723 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 511 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 545 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 244 testov. 



Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 262 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 542 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 194 733 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. jún (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 500 ľudí, z toho až osem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov. 
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
8. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
7. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov. 
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
3. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
2. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: korona.gov.sk 
1. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov. 
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
31. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov. 
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí, z toho ani jeden prípad neboli pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu. 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 352 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
24. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1649 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: korona.gov.sk 
22. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. máj (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov. 
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov. 
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
17. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov. 
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. máj (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce 

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov. 
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. máj (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov. 
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
13. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov. 



Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. máj (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov. 
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457  

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
8. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
7. máj (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov. 
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. máj 2020 (16 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov. 
Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. máj 2020 (5 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413 
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov. 

Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. máj 2020 (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí, z toho 1 test bol pozitívny. Na Slovensku tak máme 1 408 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. 
1. máj 2020 (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov. 
30. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov. 
Pribudlo 34 vyliečených pacientov. 
29. apríl 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov. 
Včera 28. apríla) boli potvrdené dve úmrtia, rezort dnes informáciu upravil. Ochoreniu podľahla len jedna 

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom 
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z 
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o 
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná. 

28. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov. 
27. apríl 2020 (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov. 
26. apríl 2020 (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov. 
Vyliečili sa deviati pacienti. 
25. apríl 2020 (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov. 
Vyliečilo sa 31 pacientov. 
23. apríl 2020 (35 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. apríl 2020 (81 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti. 
21. apríl 2020 (45 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak 

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649 
testov. 

20. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v pondelok otestovaných 2694 osôb, z toho 26 testov bolo pozitívnych a 2668 

negatívnych. 
19. apríl 2020 (12 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych. 

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. 
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561. 

18. apríl 2020 (72 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 
3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS 
zariadenia v Martine. 

17. apríl 2020 (40 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104 

negatívnych. 
16. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo vo štvrtok otestovaných 3351 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 3279 bolo 

negatívnych. 
15. apríl 2020 (114 nových prípadov) 
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet. 
14. apríl 2020 (28 nových prípadov) 
13. apríl 2020 (66 nových prípadov) 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov 

koronavírusu, z toho 48 pacientov v DSS v Pezinku (43 klientov a 5 zamestnancov). „Z nich je 12 
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí. 

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov) 
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne. 
11. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné 

819 testov, jeden bol pozitívny. 
10. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne. 
9. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny. 
8. apríl 2020 (19 nových prípadov) 
V stredu 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. Z celkového počtu 1690 testov za 
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, 
tri boli pozitívne. 

7. apríl 2020 (101 nových prípadov) 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v utorok pribudlo 70 nových prípadov. 

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v 
rómskych osadách. 

Zoznam 70 nových prípadov: 
6. apríl 2020 (47 nových prípadov) 
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Nitra 
- Žena, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Šaľa 
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 62 rokov, Bratislava 
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA 

- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA 
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA 

- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 61 rokov, Žilina 



- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove 
- Žena, 64 rokov, Prešov 
- Žena, 20 rokov, Brezno 
- Muž, 21 rokov, Čadca 
- Žena, 48 rokov, Čadca 
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 14 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove 

- Muž, 77 rokov, Bratislava 
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda 
- Muž, 23 rokov, Skalica 
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin 
- Muž, 67 rokov, Martin 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach 
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici 
5. apríl 2020 (49 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič uviedol, že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy. Z toho 34 

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne. 
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 49 rokov, Prešov 
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany 
- Žena, 59 rokov, Senec 
- Žena, 30 rokov, Pezinok 
- Žena, 43 rokov, Košice 
- Muž, 33 rokov, Čadca 
- Muž, 36 rokov, Bratislava 
- Muž, 23 rokov, Bratislava 
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany 
- Muž, 56 rokov, Nitra 
- Žena, 59 rokov, Nitra 
- Žena, 55 rokov, Bratislava 
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 



- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
4. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
- Muž, 76 rokov, Prievidza 
- Muž, 70 rokov, Košice 
- Žena, 56 rokov, Galanta 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa 
- Žena, 46 rokov, Košice 
- Žena, 33 rokov, Košice 
- Žena, 26 rokov, Partizánske 
- Muž, 26 rokov, Trenčín 
- Muž, 25 rokov, Košice 
- Muž, 25 rokov, Trenčín 
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
3. apríl 2020 (21 nových prípadov) 
- Žena, 65 rokov, Žilina 
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 58 rokov, Žilina 
- Žena, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 53 rokov, Prievidza 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Žena, 48 rokov, Trenčín 
- Muž, 46 rokov, Prievidza 
- Muž, 41 rokov, Kežmarok 
- Muž, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 33 rokov, Prešov 
- Muž, 33 rokov, Trnava 
- Muž, 30 rokov, Michalovce 
- Muž, 29 rokov, Skalica 
- Muž, 28 rokov, Brezno 
- Žena, 26 rokov, Trnava 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 24 rokov, Trenčín 
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov 
2. apríl 2020 (24 nových prípadov) 
- Žena, 70 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Piešťany 
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie 
- Muž, 52 rokov, Bardejov 
- Muž, 52 rokov, Čadca 
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce 
- Muž, 46 rokov, Piešťany 
- Muž, 42 rokov, Košice 
- Žena, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 38 rokov, Michalovce 
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 35 rokov, Ružomberok 
- Muž, 34 rokov, Kežmarok 
- Žena, 27 rokov, Žilina 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok 
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Žena, 25 rokov, Prievidza 
- Muž, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Zvolen 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 21 rokov, Snina 



- Žena, 16 rokov, Prešov 
1. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica 
- muž, 74 rokov, Bardejov 
- žena, 72 rokov, Bardejov 
- muž, 62 rokov, Bardejov 
- muž, 21 rokov, Bratislava 
- žena, 47 rokov, Bratislava 
- muž, 18 rokov, Bratislava 
- žena, 26 rokov, Brezno 
- žena, 23 rokov, Brezno 
- žena, 22 rokov, Brezno 
- muž, 70 rokov, Ilava 
- žena, 38 rokov, Košice 
- žena, 57 rokov, Košice 
- muž, 68 rokov, Košice 
- žena, 48 rokov, Malacky 
- muž, 46 rokov, Martin 
- žena, 65 rokov, Poprad 
- žena, 29 rokov, Poprad 
- muž, 31 rokov, Prievidza 
- žena, 30 rokov, Prievidza 
- žena, 24 rokov, Sabinov 
- žena, 42 rokov, Senec 
- žena, 26 rokov, Tvrdošín 
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom 
- muž, 67 rokov, Žilina 
- muž, 20 rokov, Žilina 
31. marec 2020 (37 nových prípadov) 
- Žena, 59 rokov, Bardejov 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 28 rokov, Bratislava 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava 
- Žena, 22 rokov, Bratislava 
- Žena, 45 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Bratislava 
- Muž, 49 rokov, Bratislava 
- Muž, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Bratislava 
- Žena, 87 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava 
- Žena, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 18 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 33 rokov, Bratislava 
- Žena, 23 rokov, Bratislava 
- Muž, 30 rokov, Brezno 
- Muž, 44 rokov, Kežmarok 
- Žena, 46 rokov, Levice 
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 40 rokov, Piešťany 
- Muž, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica 
- Muž, 40 rokov, Revúca 
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota 
- Muž, 36 rokov, Sabinov 
- Žena, 57 rokov, Sabinov 
- Muž, 39 rokov, Sabinov 
- Muž, 38 rokov, Sabinov 
- Muž, 47 rokov, Sabinov 
- Muž, 40 rokov, Sabinov 
- Muž, 34 rokov, Sabinov 
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 37 rokov, Trnava 
30. marec 2020 (27 nových prípadov) 



- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou 
- Muž, 29 rokov, Bardejov 
- Žena, 64 rokov, Bratislava 
- Žena, 68 rokov, Bratislava 
- Muž, 68 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava 
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava 
- Žena, 43 rokov, Čadca 
- Muž, 24 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Hlohovec 
- Žena, 64 rokov, Hlohovec 
- Žena, 40 rokov, Martin 
- Žena, 54 rokov, Michalovce 
- Žena, 41 rokov, Nitra 
- Žena, 80 rokov, Nitra 
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 60 rokov, Prievidza 
- Žena, 23 rokov, Rožňava 
- Žena, 27 rokov, Rožňava 
- Muž, 25 rokov, Svidník 
- Muž, 43 rokov, Trebišov 
- Muž, 48 rokov, Trebišov 
- Muž, 68 rokov, Trenčín 
- Muž, 59 rokov, Trnava 
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom 
- Muž, 63 rokov, Žilina 
- Žena, Neznámy, Bratislava 
29. marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, 19 rokov, Malacky 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 26 rokov, Prievidza 
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 28 rokov, Trenčín 
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou 
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 34 rokov, Bratislava 
- Muž, 36 rokov, Senica 
- Žena, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 45 rokov, Ilava 
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 49 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 53 rokov, Trenčín 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 57 rokov, Bratislava 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 61 rokov, Trenčín 
- Žena, 63 rokov, Topoľčany 
- Muž, 73 rokov, Bratislava 
28.marec 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 
27. marec 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r. 
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r. 
- Žena, Okres Bratislava, 54 r. 
- Muž, 62 r. 
- Muž, Okres Martin, 55 r. 
- Žena, Okres Pezinok, 49 r. 
- Žena, UN Martin, 48 r. 
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r. 
- Žena, 44 r. 
- Muž, Okres Bratislava, 44 r. 
- Žena, Okres Prievidza, 38 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r. 
- Žena, Okres Myjava, 35 r. 
- Muž, Okres Čadca, 31 r. 
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r. 
- Muž, Okres Čadca, 24 r. 
- Muž, Okres Košice, 23 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r. 
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r. 
- Muž, UN Martin, 23 r. 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r. 
26. marec 2020 (43 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov. 
Včera pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych 

laboratóriách. V súkromnom laboratóriu otestovali vyše 60 ľudí a zachytili jedného človeka. Ide o doteraz 
najvyššie počty testovaných. 

- 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 
25. marec 2020 (10 nových prípadov) 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
- žena, okres Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
- žena, okres Zlaté Moravce 
24. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- 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 Bratislava 
- 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 
- žena, okres Lučenec 
23. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- 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) 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko 
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany 
- žena, UN Martin, Taliansko 
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 
21. marec 2020 (41 prípadov) 
- 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, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska 
- 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 
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
- žena, UN Martin, 
- muž, UN Martin, 
- žena, UN Martin, 
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- 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 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Muž, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
18. marec 2020 (8 nových prípadov) 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko 
- Muž, hospitalizácia, Košice 
- Muž, hospitalizácia, Martin 
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
K dnešnému dňu pribudlo spolu 25 nových pozitívnych prípadov. Bližšie informácie poskytne rezort 

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje. 
- Bratislava - 4 osoby 
- okres Žilina - 4 osoby 
- okres Dunajská Streda - 3 osoby 
- okres Revúca 1 osoba 
ďalších 13 prípadov 
- 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 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, hospitalizácia, Revúca 
16. marec 2020 (11 nových prípady) 
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom: 
Trnava okres – žena 
Trenčín okres – muž 
Pezinok okres – 35-ročný muž, pochádza z Budmeríc, mal cestovateľskú anamnézu a klinické príznaky 

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava 
Svidník okres – 2 muži 
Prešov okres – dieťa 
Košice okres – 1. žena, 1. muž 
Rožňava okres – žena 
Liptovský Mikuláš okres – muž 
Sobrance okres – muž 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii. 
Trnava – 1 prípad – muž, hospitalizovaný, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú 

anamnézu 
Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí 
Nové Zámky – 1 prípad – žena, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
Bratislava – 5 prípadov 
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná 
Nitra – 3 nové prípady 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin 

na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský 
úrad ostane od pondelka zatvorený 

- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá 
cestovateľskú anamnézu; muž pracoval na vstupe do letovej zóny, ktorou denne prejdú technici, elektrikári, 
údržbári a ďalší zamestnanci, jeho rukami a kontaktnou bezpečnostnou kontrolou prešlo vyše 200 ďalších 
zamestnancov letiska 

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy 



- okres Bytča – 1 muž 
- okres Senec – 2 ženy 
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
13. marec 2020 (11 nových prípadov) 
- muž, Bratislava, domáca izolácia 
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho 

syna žijúceho v zahraničí, syn študuje v Dánsku, ochorenie nemá, priebeh ochorenia bez komplikácií, 
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste. 

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej 
izolácii v Spišskej Novej vsi 

- 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 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, hospitalizovaný 
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 Rakúsku v Linzi, je hospitalizovaná 
- žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky z 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 z 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) 
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so 

slovenskou rodinou v Kittsee 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- muž, Bratislava, domáca karanténa 
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) 
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených. 
- žena, 47 rokov, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na 

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť 
- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v 

materskej škôlke, domáca izolácia 
7. marec 2020 (2 nové prípady) 
V sobotu potvrdili ďalšie dva prípady nakazených. Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili 

koronavírus na Slovensku. 
- syn je hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, syn prvého nakazeného je 

zároveň aj tzv. pacientom “0”, teda prvý nosič daného ochorenia, od 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, ktorý sa zdržiava 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 sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School 
v Bratislave 

[Späť na obsah] 



 
 

19. V Slovenskom raji prišiel o život Poliak, náhle odpadol 
[04.08.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/v-slovenskom-raji-prisiel-o-zivot-poli/484645-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Muž schádzal po cyklotrase z Kláštoriska na Podlesok. 
Spišská Nová Ves 4. augusta (TASR) – V Slovenskom raji prišiel v pondelok (3. 8.) popoludní o život 74-

ročný Poliak, ktorý náhle odpadol. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. 
Muž schádzal po cyklotrase z Kláštoriska na Podlesok. „Náhodní turisti na mieste okamžite začali s jeho 
resuscitáciou a do piatich minút tam prišiel aj dobrovoľný horský záchranár s AED (automatický externý 
defibrilátor, pozn. TASR) prístrojom, ktorý sa nachádzal na Kláštorisku,“ uvádza HZS s tým, že súčasne na 
miesto vyslali aj ďalších horských záchranárov a posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Po 
príchode záchranárov a lekára pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, muža sa oživiť nepodarilo. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(pondelok+14) 
[04.08.2020; 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 14 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 
(nikto v Banskobystrickom kraji). Laboratóriá vyšetrili 1 320 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na 
Slovensku 2 368 pozitívne testovaných na koronavírus a 29 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 267 117 ľudí. Tu je 
prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

3. augusta 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka 

(doteraz celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (546), Košický kraj 1 (328), 
Nitriansky kraj 0 (170), Prešovský kraj 4 (310), Trenčiansky kraj 0 (331), Trnavský kraj 2 (162) a Žilinský kraj 0 
(333). 

Pozitívne testovaní boli šiesti ľudia v okrese Bratislava, zhodne dvaja v okrese Prešov a Vranov nad Topľou a 
po jednom prípade pribudlo v Košiciach, Senci a Senici. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 771 ľudí. 
Hospitalizovaných je 23 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
2. augusta 2020 (10 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 6 (306), Trenčiansky kraj 2 (331), Trnavský kraj 1 (160) a Žilinský kraj 1 (333). 

Najviac pozitívnych prípadov registrujú v okrese Prešov (5). Ďalšie prípady registrovali v okresoch Nové 
Mesto nad Váhom (2), Galanta (1), Kysucké Nové Mesto (1) a Sabinov (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 746 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
1. augusta 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 0 (300), Trenčiansky kraj 6 (329), Trnavský kraj 0 (159) a Žilinský kraj 0 (332). 

Nové prípady výskytu koronavírusu sa v sobotu objavili v okresoch Nové Mesto nad Váhom (4), Bánovce nad 
Bebravou (2) a Banská Štiavnica (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 742 ľudí. 

https://www.teraz.sk/regiony/v-slovenskom-raji-prisiel-o-zivot-poli/484645-clanok.html
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/


Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 
ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 

31. júla 2020 (45 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nový prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 187). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 2 (300), Trenčiansky kraj 16 (323), Trnavský kraj 7 (159) a Žilinský kraj 4 (332). 

Najviac nových prípadov infikovania koronavírusom sa vyskytlo v okrese Bratislava (13), v ďalších okresoch 
boli počty nasledovné: Bánovce nad Bebravou (8), Galanta (7), Nové Mesto nad Váhom (3), Trenčín (3), 
Prievidza (2), Martin (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Humenné (1), Prešov (1) Senec (1) a Zvolen (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 742 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 27. 
30. júla 2020 (27 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 185). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (525), Košický kraj 2 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 6 (298), Trenčiansky kraj 4 (307), Trnavský kraj 6 (152) a Žilinský kraj 2 (328). 

Nové prípady infikovaných ľudí koronavírusom pribudli v okresoh Bratislava, Galanta a Prešov (po 4), Nové 
Mesto nad Váhom (3), Senec (2) a po jednom v okresoch Žilina, Žiar nad Hronom, Prievidza, Poprad, 
Michalovce, Košice, Kežmarok, Hlohovec, Dunajská Streda a Čadca. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jeden prípad na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 20, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 695 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
Ďalšou obeťou koronavírusu je 67-ročný muž. Pitva u neho potvrdila rozvinutú pľúcnu formu COVID-19 a 

zápal pľúc. Pacient bol hospitalizovaný v nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede. Skonal v nedeľu 26. júla 
2020. Pri minulotýždňovom medializovanom prípade 85-ročného muža, ktorý zomrel vo Fakultnej nemocnici v 
Trenčíne, pitva súvislosť s ochorením COVID-19 nepotvrdila. 

29. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 184). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (519), Košický kraj 1 (325), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 5 (292), Trenčiansky kraj 5 (303), Trnavský kraj 0 (146) a Žilinský kraj 2 (326). 

Pozitívne testovaných zaznamenali v okresoch Senec (3 nové prípady). Rovnaký počet nových prípadov sa 
vyskytol aj v okresoch Prešov a Bratislava. V okrese Bánovce nad Bebravou a okrese Trenčín pribudli po dva 
prípady. Po jednom prípade tiež pribudlo v okresoch Sabinov, Svidník, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Košice, 
Žilina a Martin. Medzi novými prípadmi bolo 11 mužov a deväť žien vo veku od 11 do 71 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 15, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 675 ľudí. 
Hospitalizovaných je 25 pacientov, u 15 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
28. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 184). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (512), Košický kraj 9 (324), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 0 (287), Trenčiansky kraj 11 (298), Trnavský kraj 1 (146) a Žilinský kraj 4 (324). 

Najviac prípadov evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 nakazených. V Košiciach evidujú osem nových 
prípadov, v Prievidzi sedem. Po dva nové prípady majú okresy Martin, Žilina, Myjava a Veľký Krtíš. Jeden nový 
prípad hlásia v Trenčíne, Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom a Spišskej Novej Vsi. Pozitívne testovaní 

boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov, 
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 doposiaľ zotavilo 1 660 ľudí. 
Hospitalizovaných je 25 pacientov, u 15 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
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) 
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), Nitr iansky 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 ce lkom 

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 Martin  



6 
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
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen 9 Martin DSS 



a 4 
Žen

a 
– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  



Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8   



2 
Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 



neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 



Ko
šice 

29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 



26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 



adresa 
neznáma 

Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 



Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 



Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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



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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
30 
Bánovce nad Bebr. 
v kar. stredisku VDZ VS 

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi



nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 



Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 



49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

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

12. apríla 2020 (27 nových prípadov) 
- Muž 31 – okres Košice okolie 
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku 
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 29 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Žena 68 – okres Humenné 
- Žena 30 – okres Zlaté Moravce v karanténnom stredisku 
- Žena 46 – okres Bratislava v karanténnom stredisku 
- Žena 50 – okres Nové Zámky v karanténnom stredisku 
- Žena 27 – okres Trebišov v karanténnom stredisk 
- Žena 50 – okres Považská Bystrica v karanténnom stredisku 
- Žena 25 – okres Malacky 
- Žena 58 – okres Sobrance 
- Žena 53 – okres Martin 



- Žena 34 – okres Námestovo v karanténnom stredisku 
- Muž 45 – okres Prievidza v karanténnom stredisku 
- Muž 40- okres Michalovce 
- Muž 47 – okres Krupina v karanténnom stredisku 
- Muž 59 – okres Bratislava 
- Žena 43 – okres Vranov nad Topľou 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 32 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Muž 35 – okres Sabinov 
- Žena 41 – okres Brezno 
- Žena 20 – okres Poprad 
- Žena 57 – okres Poprad 
- Žena 19 – okres Kežmarok v karanténnom stredisku 
Z celkového počtu nedeľných 1 324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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



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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 



Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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



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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  



Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
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 Čadca v karanténe Gabčíkovo 



0 
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 3 Brezno v karanténnej stanici APZ BA 



a 3 
Žen

a 
2

6 
B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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



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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
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
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 



Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 



Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93 
prípadoch sa čaká na výsledok testov. Do testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili 
celkovo 1 545 vzoriek. 

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
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 8 Bratislava 



a 7 
Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

NCZI: 
0-14 rokov = 7.89% 
15-29 rokov = 24.44% 
30-44 rokov = 33.84% 



45-59 rokov = 21.05% 
viac ako 60 rokov = 12.78% 
26. marca 2020 (43 nových prípadov) 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
Na Slovensku je momentálne jeden pacient s koronavírusom v kritickom stave, ktorý bojuje o život a je 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, FNsP Prešov 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– žena, Michalovce 
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska 
– žena, UN Martin, 
– muž, UN Martin, 
– žena, UN Martin, 
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza 



– muž, domáca izolácia, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– muž, domáci odber, Bratislava 
– muž, FN Trenčín, Nedašovce 
– muž, FN Trenčín, Trenčín 
-muž, FN Trenčín, Skačany 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
– žena, FN Trenčín, Trenčín 
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
– muž, FNsP Prešov, Poprad 
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu 

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

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

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

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

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

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

16. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– žena a muž, Košice 
– dvaja muži, Svidník 
– žena, Trnava 
– muž, Trenčín 
– muž, Pezinok 
– dieťa, Prešov 



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

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

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

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

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

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

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

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB 



– večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorá sa zdržiavala v rakúskej obci Kittsee. Koronavírus 
potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí. Žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň 
svojho návratu vykazovala prvé symptómy. Následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s 
ochorením. Všetci zostali v domácej karanténe v Kittsee, deti navštevovali Cambridge International School v 
Bratislave. 

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné 
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Začnú aj s diagnostikou ostatných. 
Most by mali odstraňovať na budúci týždeň 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Most pre peších, ktorý spadol v posledný júlový deň v širšom centra mesta Spišská 

Nová Ves, na budúci týždeň rozoberú pravdepodobne priamo v koryte rieky Hornád. 

Podľa primátora mesta Pavla Bečarika (SNS) miesto, kde sa most nachádza, nie je vhodné pre ťažké 
mechanizmy, ktoré by most z rieky jednoducho vytiahli. 

Most sa prepadol v čase, keď po ňom išla žena 
K prepadnutiu mosta do rieky došlo minulý piatok na Starosaskej ulici v skorých ranných hodinách. 
V čase pádu sa na ňom nachádzala 36-ročná Novovešťanka, ktorá stihla pred pádom mosta skočiť na jeden 

jeho koniec. 
Utrpela iba ľahšie zranenie nohy. 
Mesto, ktorému most patrí, vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Zasadal krízový štáb. Zabezpečili dopravné 

značenie i presmerovanie chodcov. 
Ako uviedol primátor, mosty, ktoré má v správe mesto, majú od päťdesiat do šesťdesiat rokov. V 90. rokoch 

ich mesto zdedilo od štátu. 
Mesto ich podľa Bečarika dostalo bez akejkoľvek príslušnej technickej dokumentácie. Postupne zabezpečilo 

vo vlastnej réžii spracovanie technickej dokumentácie, takzvaných mostných listov, a diagnostiku ich stavu. 
Na základe výsledkov zabezpečovalo postupné odstraňovanie závad na mostných telesách. 
Ako uviedol Bečarik, pred siedmimi rokmi pri revízii tohto spadnutého mosta nebola konštatovaná žiadna 

porucha na konštrukcii. 
„Pred štyrmi rokmi sa tam opravovala hydroizolácia a pochôdzkový asfalt. Neboli známe žiadne poruchy," 

priblížil Bečarik. 
„Predpokladám, že to musela byť nejaká skrytá chyba, došlo k utrhnutiu kotiev predpätého lana, resp. roxorov 

na oboch stranách mosta, " vysvetlil ešte v piatok primátor mesta. 
Prípravné práce na odstraňovaní sutín 
Mesto v týchto dňoch pracuje na technologickom postupe odstraňovania sutín mosta. 
„Momentálne prebiehajú všetky prípravné práce. Pripravujú sa technologické postupy, ako sa bude k 

odstraňovaniu pristupovať. Oslovili sme statikov, inžinierov, firmy, ktoré sa týmito prácami zaoberajú, 
komunikujeme so správcom sietí a povodia. Čakáme ešte na povolenie od súdneho znalca, aby sme mohli začať 
robiť na odstraňovaní spadnutého mosta,“ informoval v utorok Bečarik. 

Diagnostika mostov v meste 
Ešte v deň pádu mosta na Starosaskej informoval o tom, že všetky mosty v správe mesta prejdú postupnou 

kontrolou a diagnostikou ich stavu, aby sa predišlo podobnej nehode. 
„Podarilo sa nám dohodnúť s firmou, ktorá robí digitálnu diagnostiku týchto stavieb na veľmi špičkovej úrovni. 

Týmto spôsobom nám zmonitorujú všetky mosty na území mesta vedúce cez rieku Hornád,“ uviedol primátor. 
Prioritne pôjde o šesť železobetónových mostov. 
Neskôr prídu na rad aj železné či tie menšie mosty. 
Diagnostikou by malo postupne prejsť 26 mostov a mostíkov. 

[Späť na obsah] 
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SMER-SD doteraz pomáhal regiónom len na základe straníckeho kľúča. Dnes to vyzerá tak, že nová vláda 
presadí veľa opatrení, ktoré regiónom pomôžu, ale hlavná reforma sa pravdepodobne opäť k rokovaciemu stolu 
nedostane. 

To ako vyzerá život v rôznych regiónoch Slovenska formuje našu krajinu. Napriek tomu, že patríme medzi do 
spoločenstva tridsiatich šiestich ekonomicky najvyspelejších a zároveň demokratických krajín sveta (OECD), sú 
na Slovensku regióny, ktoré sú v zúfalom stave. Predošlé vlády ich problémy dlhodobo prehliadali a väčšina 
politických strán tam zavíta maximálne pred voľbami. Za poslednej vlády zloženej zo strán SMER-SD/SNS/Most-
Híd to bolo rovnako, akurát pred voľbami začali tzv. výjazdové rokovania vlády, kde sa nesystematicky rozdávali 
peniaze primátorom a starostom na základe straníckeho trička. Vízia však nebola žiadna. 

Vedenia nového ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. (MIRRI) 
Nakoľko je jednou z hlavných priorít strany ZA ĽUDÍ regionálny rozvoj, podarilo sa vyrokovať vznik nového 

ministerstva - konkrétne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré vedie Veronika 
Remišová spolu so štátnymi tajomníkmi Vladimírom Ledeckým a Marekom Antalom. I vďaka tomuto kroku 
dostáva rozvoj regiónov reálne rozmery a víziu. Okrem toho tejto vízii pomôžu i ďalšie okolnosti - odpolitizácia 
čerpania eurofondov, chystané protikorupčné opatrenia či peniaze, ktoré bude Slovensko čerpať z nedávno 
schváleného fondu obnovy. Všetko to je skvelý základ a štart na rozvoj ekonomicky zaostalejších častí 
Slovenska, avšak bohužiaľ to opäť vyzerá tak, že ani v tomto volebnom období neprejde hlavné opatrenie, ktoré 
by regiónom pomohlo - volebná reforma. 

Regionálna politika je základom úspešného štátu. Ak niektoré časti krajiny budú napredovať extrémne rýchlo, 
ale tie ďalšie budú stagnovať, či priam upadať, Slovensko sa neposunie nikam. V zahraničí je bežné, že takéto 
ministerstvá fungujú a skrz ne sa pomáha celej krajine. Dnes sa začína tým, že konečne niekto rieši a plánuje 
stratégiu do budúcna. Pokračuje to začínajúcimi investíciami. Hoci začiatok je dobrý, uvidíme, kedy sa dostaneme 
k politickej vôli naprieč politickým spektrom na presadenie volebnej reformy. 

Zmena volebného systému je témou, na ktorú sa relatívne často vedú rôzne diskusie. Od čias tretej vlády 
Vladimíra Mečiara sme sa v tejto téme nikde neposunuli a máme jeden volebný obvod - celé Slovensko. Hovorí 
sa o rôznych modeloch toho, ako by sa tento systém mohol zmeniť. 4 obvody vo forme “3 + 1”, čiže hlavné mesto 
+ západ, stred, východ; “3 + 1” s povinným pomerným zastúpením kandidátov z historických či pôvodných 
regiónov; pomerné rozdelenie na základe historických regiónov; jeden poslanec za každý okres (79) a zvyšných 
71 poslancov súčasným systémom; osem volebných obvodov (každý kraj); 120 poslancov dolnej komory a vznik 
hornej komory - senátu, atď. Pokojne sa môžeme inšpirovať v zahraničí. Napríklad do dolnej snemovne 
amerického kongresu sú volení zástupcovia za jednotlivé okrsky s tým, že každý federálny štát má pevne 
stanovený počet zástupcov podľa počtu obyvateľov. V Dánsku je jeden poslanec na každých 30tis. obyvateľov. 
Na Slovensku to vieme premietnuť na podobu, kedy bude mať každý prirodzený región taký počet poslancov v 
NR SR, koľko má obyvateľov. Rovnako by nebolo na škodu, ak by sa zvolení predsedovia samosprávnych krajov 
automaticky stávali poslancami, keďže v realite kvôli problémom, ktoré riešia musia chodievať po ministerstvách a 
všetko sa to časovo zbytočne predlžuje. 

Najmä v týchto voľbách sa ukázalo, že zmena volebného systému na viac obvodov by bola vhodná, keďže by 
sa zvýšila miera toho, ako zloženie NR SR naozaj odzrkadľuje výsledky volieb po celom Slovensku. Vo 
februárových voľbách prepadlo približne 820 tis. hlasov (cez 28%), teda najviac v histórii. Viaceré zo strán, ktoré 
sa do NR SR nedostali mali v rôznych regiónoch silný výtlak a pri inom volebnom systéme by svojich zástupcov v 
parlamente mali. Koalícia PS/Spolu mala v Bratislave a okolí od 10 do 16%, KDH na Orave od 11 do 22%, MKS 
na Podunajsku približne 42%, SNS mala vo viacerých častiach Zemplína cez 5% a tak by sa dalo pokračovať 
ďalej. 

Keď hovoríme o regionálnom rozvoji, 9 z 20-tich najmenej rozvinutých okresov nemá svojho zástupcu. Hoci 
ministerstvo, ktoré sa ide venovať rozvoju regiónov už existuje, je nevýhodou, že odtiaľ nie sú zástupcovia, ktorí 
poznajú problémy svojho okolia takpovediac “na vlastnej koži”. Volebná reforma by zároveň nútila poslancov 
vykonávať čo najviac činnosti. Úprimne si povedzme, koľkých členov NR SR je vidieť a počuť tým, že vykonávajú 
nejakú aktivitu? Pred každými voľbami sa v médiách robia odpočty a zistíme, že viacero poslancov, ktorí sa tam 
dostali len vďaka lídrovi svojej kandidátky prejavilo toľko aktivity za štyri roky, koľko by sme vedeli spočítať na 
prstoch rúk, keďže sú si vedomí, že jediné čo im stačí spraviť je byť v obľube predstaviteľov strany tak, aby boli v 
budúcnosti na nejakom fajn mieste na volebnej kandidátke. Ak by však v tomto novom systéme vykazovali tiež 
takúto “usilovnú” činnosť, do NR SR by sa opätovne nedostali. Zároveň by sa nediali paradoxy, kedy kandidáti, 
ktorí majú pokojne i niekoľko desiatok tisícov hlasov sa do NR SR nedostali, ale zároveň sa tam pravidelne 
dostanú i ľudia, ktorí majú pár stoviek hlasov. Jedným z najväčších pozitív pre demokraciu však bude, že takáto 
reforma podporí vznik a budovanie tradičných strán, tvorených širokou členskou základňou, čo je v týchto časoch 
nesmierne cenné. Jednak nebudú vznikať desiatky nových strán a zároveň ak nejaká nová vznikne, tak bude mať 
musieť reprezentovať nejakú víziu či zastupovať nejakú ideológiu. Hlavne bude potlačená existencia rôznych 
skupiniek, ktoré nemajú ani len program a sú založené na pár členoch. Takpovediac si “zastabilizujeme 
demokraciu”. 

(Okresy zafarbené tmavosivou nemajú v NR SR žiadneho poslanca/poslankyňu. Z okresov, ktoré sú 
zafarbené svetlosivou pochádza jeden poslanec/poslankyňa. Dáta zloženia parlamentu pochádzajú z 4.8.2020). 

Aký majú názor na volebnú reformu strany, ktoré sú momentálne v NR SR? Ak začneme opozíciou, tak 
SMER-SD nikdy túto zmenu nepresadzoval a ĽS-NS túto zmenu v programe tiež nemá. Čo sa týka strán vládnej 
koalície, tak Igor Matovič sa za OĽaNO v minulosti vyjadril, že by bol za zmenu volebného systému na štýl 



ôsmych obvodov, popr. jedného zástupcu za každý okres a zvyšok pomerne. SME RODINA túto otázku vo 
svojom programe nerieši, hoci podľa Petra Pčolinského sú otvorení diskusii. Strana ZA ĽUDÍ je jedinou 
parlamentnou stranou, ktorá má vo svojom programe túto otázku rozvitú a je za zmenu na základe reformy “3 + 
1”, pri ktorej sa bude však rátať i vplyvom prirodzených regiónov. SaS sa však v minulosti voči návrhom na zmenu 
jedného volebného obvodu ohradila, je preto veľmi otázne, či sa v tejto otázke počas najbližších štyroch rokov 
niekam pohneme. Ak by sa však táto najdôležitejšia reforma pre regióny Slovenska nepresadila, aspoň sa na 
týchto problémoch konečne začalo pracovať, o čom svedčí napríklad i vznik vyššie uvedeného ministerstva. 

Na základe súčasného zloženia mandátov v NR SR na základe regionálneho zastúpenia si vieme ešte 
povedať pár zaujímavých čísel: 

26 okresov nemá v NR SR svojho zástupcu. V týchto okresoch býva približne 1 230 000 obyvateľov SR, tzn. 
22.5%. 

Bratislava tvorí oficiálne 8% obyvateľov Slovenska, v NR SR má však 30%-né zastúpenie. 
Trenčín je jediným krajským mestom, ktoré má len jedného poslanca/poslankyňu. 
Nové Zámky sú najväčším okresom bez zastúpenia. Žije tam necelých 140tis. obyvateľov. 
Najviac “lokálnou” stranou je SaS. Z hlavného mesta pochádza až 9 z jej 13-stich poslancov, t.j. 70%. 
Napriek tomu, že SMER-SD je strana s najväčšou členskou základňou (cez 14tis. členov), v NR SR má 

momentálne poslancov len z 15-stich okresov. 
Najmenej poslancov pochádza z Trenčianskeho kraja (8), najviac z Bratislavského (51). 
Dobrá životná úroveň v každom kúte Slovenska je koniec-koncov v záujme všetkých. Klesne počet ľudí 

odchádzajúcich do zahraničia; ekonomika bude viac diverzifikovaná, tým pádom viac odolná voči rôznym krízam 
do budúcna; regióny sa nebudú vyprázdňovať; rodiny budú viac pohromade a tak ďalej. Zároveň je nutné 
povedať, že zmena volebného systému nie je žiadne “proti-bratislavské” opatrenie, ako je možné niekedy pri tejto 
diskusii počuť. Nech by bol model akýkoľvek, hlavné mesto tam bude mať stále rovnocenné a samostatné 
postavenie voči iným regiónom. Ak však chceme toto opatrenie, ktoré pomôže napríklad i demokracii či 
ekonomike presadiť, chce to celospoločenskú zhodu. A najmä odvahu politikov začať budovať poriadne strany, 
ktoré majú jasné smerovanie, členskú základňu a vydržia dlhé roky. Len, najmä táto odvaha chýba, keďže týchto 
strán je dnes málo a mám pocit, že ich miestami skôr ubúda ako pribúda. 

Na záver prikladám tabuľku súčasného zloženia NR SR na základe regionálneho zastúpenia (k 4.8.2020). 
Poslanci v 

krajoch 
Poslanci 

v okresoch 
OĽaN

O 
SMER-SD SME 

RODINA 
ĽS-NS S

aS 
Z

A 
ĽUDÍ 

Bratislavský 
kraj - 51 

Malacky - 
0 

- - - - - - 

Pezinok - 3 2 - - 1 ex-
ĽSNS 

- -  

Senec - 4 1 2 + 1 
ex-SMER 

- - - -  

Bratislava (I.- 
V.) - 44 

14 7 + 3 
ex-SMER 

7 1 9 3  

Trnavský kraj - 
13 

Skalica - 
2 

2 - - - - - 

Senica - 0 - - - - - -  
Trnava - 3 2 - - - 1 -  
Piešťany - 4 3 - - 1 - -  
Hlohovec - 1 - - - - - 1  
Galanta - 1 - 1 - - - -  
Dunajská 

Streda - 2 
2 - - - - -  

Nitriansky kraj - 
10 

Levice - 1 - - 1 - - - 

Zlaté Moravce - 
1 

- 1 - - - -  

Topoľčany - 1 - 1 - - - -  
Nitra - 7 1 3 1 1 - 1  
Šaľa - 0 - - - - - -  
Nové Zámky - 0 - - - - - -  
Komárno - 0 - - - - - -  
Trenčiansky 

kraj - 8 
Považská 

Bystrica - 1 
1 - - - - - 

Púchov - 1 - 1 - - - -  
Ilava - 1 - - - 1 - -  
Trenčín - 1 - 1 - - - -  



Nové Mesto 
nad Váhom - 0 

- - - - - -  

Myjava - 0 - - - - - -  
Bánovce nad 

Bebravou - 0 
- - - - - -  

Partizánske - 0 - - - - - -  
Prievidza - 4 1 1 1 - 1 -  
Žilinský kraj - 

15 
Liptovský 

Mikuláš - 1 
0 1 ex-SMER - - - - 

Tvrdošín - 2 1 - - 1 - -  
Námestovo - 1 - - - - - 1  
Dolný Kubín - 0 - - - - - -  
Ružomberok - 2 - - - 1 - 1  
Turčianske 

Teplice - 1 
1 - - - - -  

Martin - 1 1 - - - - -  
Žilina - 6 3 1 - - 1 1  
Bytča - 0 - - - - - -  
Kysucké Nové 

Mesto - 0 
- - - - - -  

Čadca - 1 - 1 ex-
SMER 

- - - -  

Banskobystrick
ý kraj - 15 

Brezno - 
0 

- - - - - - 

Revúca - 0 - - - - - -  
Rimavská 

Sobota - 2 
- - - 2 - -  

Poltár - 1 1 - - - - -  
Lučenec - 2 1 - - - - 1  
Detva - 1 - - - 1 - -  
Veľký Krtíš - 0 - - - - - -  
Krupina - 0 - - - - - -  
Banská 

Štiavnica - 0 
- - - - - -  

Zvolen - 1 - - - 1 - -  
Žarnovica - 0 - - - - - -  
Žiar nad 

Hronom - 0 
- - - - - -  

Banská Bystrica 
- 8 

- 2 + 2 
ex-SMER 

1 2 1 -  

Prešovský kraj - 
21 

Poprad - 
2 

- 1 - - - 1 

Kežmarok - 5 1 1 ex-
SMER 

- 1 + 2 
ex-ĽSNS 

- -  

Stará Ľubovňa - 
3 

2 1 - - - -  

Levoča - 2 1 - - - - 1  
Sabinov - 0 - - - - - -  
Prešov - 4 - 1 2 - - 1  
Bardejov - 0 - - - - - -  
Svidník - 0 - - - - - -  
Stropkov - 1 - - - 1 - -  
Vranov nad 

Topľou - 2 
1 - 1 - - -  

Medzilaborce - 
0 

- - - - - -  

Humenné - 2 1 1 - - - -  
Snina - 0 - - - - - -  



Košický kraj - 
17 

Gelnica - 
0 

- - - - - - 

Košice (I. - IV.) 
- 6 

2 2 ex-
SMER 

2 - - -  

Košice - okolie - 
1 

1 - - - - -  

Michalovce - 3 1 1 1 - - -  
Rožňava - 1 1 - - - - -  
Sobrance - 0 - - - - - -  
Spišská Nová 

Ves - 2 
2 - - - - -  

Trebišov - 4 3 1 ex-
SMER 

- - - -  

Spolu 150 - 53 26 SMER-SD + 
11 HLAS-SD + 1 
nezávislý 

17 14 ĽS-
NS + 3 
KDŽP 

1
3 

12 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Horskí záchranári zasahovali pri Poliakovi v Slovenskom raji: Náhle 

odpadol, resuscitácia nepomohla 
[04.08.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1946545/Horski-zachranari-zasahovali-pri-Poliakovi-v-Slovenskom-raji–Nahle-
odpadol–resuscitacia-nepomohla 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – V Slovenskom raji prišiel v pondelok (3. 8.) popoludní o život 74-ročný Poliak, ktorý 

náhle odpadol. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. 
Muž schádzal po cyklotrase z Kláštoriska na Podlesok. „Náhodní turisti na mieste okamžite začali s jeho 

resuscitáciou a do piatich minút tam prišiel aj dobrovoľný horský záchranár s AED (automatický externý 
defibrilátor) prístrojom, ktorý sa nachádzal na Kláštorisku,“ uvádza HZS s tým, že súčasne na miesto vyslali aj 
ďalších horských záchranárov a posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Po príchode 
záchranárov a lekára pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, muža sa oživiť nepodarilo. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. V Spišskej Novej Vsi sa zrútil most 
[31.07.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Peter Béreš] 

 
 

Peter Béreš, moderátor: „V meste Spišská Nová Ves dnes vyhlásili mimoriadnu situáciu. V skorých ranných 

hodinách sa tam do rieky Hornád zrútil most určený pre chodcov a cyklistov. V čase pádu bola na moste jedna 
žena, ktorá skončila v nemocnici s ľahšími zraneniami.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Most na Starosaskej ulici v Spišskej Novej Vsi spadol do rieky 
Hornád skoro ráno. Pracovník krízového riadenia na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Peter Klein.“ 

Peter Klein, pracovník krízového riadenia, Mestský úrad Spišská Nová Ves: „Kamery zachytili štyri tridsať, že 

ten most vlastne pre peších padá na Starosaskej ulici. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu z dôvodu tejto 
mimoriadnej udalosti.“ 

Marie Balážová Melníková: „V čase, keď sa most prelomil na dve časti, po ňom práve prechádzala 
tridsaťšesťročná Silvia. Tá našťastie obišla iba s ľahšími odreninami.“ 

Silvia, zranená žena: „Išla som do práce. Idem po moste, rozbehla som sa, no a už vidím pol mosta už je dolu. 
Keby som neskočila dolu, už by som s vami nerozprávala. Ja by som zomrela, nechala doma tri deti.“ 

Marie Balážová Melníková: „Šesťdesiat rokov starý most patrí mestu. Šťastím v nešťastí je, že sa most zrútil 
skoro ráno. Denne ho využívajú tisícky obyvateľov najväčšieho spišskonovoveského sídliska.“ 

Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Som úplne zhrozená, lebo každodenne chodievam po tomto moste do 

práce a z práce.“ 
Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Niekto zanedbal nejakú povinnosť. Mosty sa majú kontrolovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Polícia začala trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia. Železobetónové 
nosníky sú spojené s oceľovým lanom. Pravdepodobne to skorodovalo a most povolil. Definitívne slovo o príčine 

https://www.topky.sk/cl/10/1946545/Horski-zachranari-zasahovali-pri-Poliakovi-v-Slovenskom-raji--Nahle-odpadol--resuscitacia-nepomohla
https://www.topky.sk/cl/10/1946545/Horski-zachranari-zasahovali-pri-Poliakovi-v-Slovenskom-raji--Nahle-odpadol--resuscitacia-nepomohla


pádu mosta povie statik. Chodcom na prechod rieky bude zatiaľ slúžiť neďaleká lávka, neskôr aj cestný most. 
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi Jaroslav Dulík.“ 

Jaroslav Dulík, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Spišská Nová Ves: „Obmedzíme jeden 

jazdný pruh, ktorý sa vyčlení potom pre chodcov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Mesto dá urobiť revíziu ďalších dvoch mostov, ktoré má v správe, aby sa situácia 

z dnešného rána nezopakovala.“ 
[Späť na obsah] 
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