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TEXTY

Spišská Nová Ves

1. Zločinec z Afriky v Krompachoch
[24.09.2020; Plus 7 dní; STALO SA; s. 17; redakcia]

Sú  na neho  vydané  dva  zatýkacie  rozkazy.  Prvý  sa  týka  drogovej  trestnej  činnosti  v Grécku  a druhý
spoluúčasti  na vražde.  Muži  zákona  dolapili  v Krompachoch  v okrese  Spišská Nová Ves Afričana  Chineya
Whytga Nzedgua z Ghany.

V prípade  drogovej  trestnej  činnosti  bol  už  odsúdený  na osem  rokov  väzenia.  Vo  veci  dokázania  viny
za spoluúčasť na vražde mu hrozí doživotný trest.

Podľa polície sa Ghančan v Krompachoch nachádzal  z dôvodu rodinných väzieb. Vypátrať sa ho podarilo
po tom, ako sa s falošným pasom pokúšal zlegalizovať svoj pobyt  na Slovensku. Pomoc pri dolapení zohrala
podľa polície  databáza Interpolu,  prostredníctvom ktorej  prebieha automatické preverovanie  odtlačkov prstov
nelegálnych migrantov.

[Späť na obsah]

2. Alarmujúci koronavírusový „prírastok“ – 338
[24.09.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 18; JÁN FELIX]

Na Slovensku včera pribudlo 338 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 7269.
Laboratóriá otestovali  6231 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno
nové úmrtie.  Pozitívne  testovaných bolo 167 žien  a 171 mužov,  sú vo veku od  troch do 89 rokov.  Najviac
pozitívnych  testov  bolo  v  okresoch  Bratislava  (61),  Tvrdošín  (26),  Skalica  (20),  Senec  (16),  Trnava  (16),



Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9), Senica (8), Ilava (7),
Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice (5), Ružomberok (5),
Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš (4). Po tri prípady
boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom a Žilina. Dva
prípady  boli  v  okresoch Banská Štiavnica,  Hlohovec,  Nové Mesto nad Váhom,  Prievidza,  Revúca,  Sabinov,
Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a
okolie,  Levoča,  Nové  Zámky,  Piešťany  a  Rožňava.  V  nemocniciach  je  hospitalizovaných  143  pacientov,
potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje
osem pacientov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia
je na Slovensku aktuálne 3340.

[Späť na obsah]

3. Východ zaznamenal 68 nových prípadov
[24.09.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; DANIELA MARCINOVÁ]

Vyliečilo sa ďalších 220 ľudí.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rekordný počet nakazených odhalilo na Slovensku utorkové testovanie na nový

koronavírus. Spomedzi 6 231 vyšetrených vzoriek ich bolo pozitívnych 338. Celkový počet infikovaných vírusom
SARS-CoV-2 tak na Slovensku prekročil sedemtisícovú hranicu, od začiatku testovania je ich už súhrnne 7 269.
Aktívnych je aktuálne 3 340 nakazených. Podľa portálu korona.gov.sk bolo za utorok najviac nakazených (81)
evidovaných v Bratislavskom kraji.

Na východe 68 prípadov
V  Košickom  kraji  bolo  odhalených  39  nových  prípadov  Covid-19,  v  Prešovskom  o  desať  menej.  Počet

infikovaných  na  východnom  Slovensku  sa  teda  zvýšil  o  68  pacientov.  Podľa  okresov  sú  nové  prípady  na
východnom Slovensku v okresoch Košice (13),  Prešov (9),  Trebišov (9),  Stará Ľubovňa (7),  Michalovce (6),
Sobrance (5), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Humenné (3), Poprad (3), Sabinov (2), Košice okolie (1), Levoča
(1) a Rožňava (1). Najviac prípadov v rámci Slovenska je v okresoch Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20),
Senec (16), Trnava (16), Námestovo (15) a Banská Bystrica (14).

Vyše dvesto vyliečených
Pozitívnou správou je, že vysoké číslo sa objavilo aj pri kategórii vyliečených. Za posledných 24 hodín ich

pribudlo 220, od začiatku pandémie sa nového koronavírusu zbavilo už 3 888 ľudí. Pribudlo však aj jedno nové
úmrtie, ide o 78-ročného muža, hospitalizovaného vo fakultnej nemocnici v Trenčíne, kde zomrel 19. septembra.
Rezort  zdravotníctva  o  ňom  informoval  v  utorok  popoludní.  Dohromady  115  pozitívnych  pacientov  je
hospitalizovaných  v  nemocniciach.  Z  nich  na  jednotke  intenzívnej  starostlivosti  ležia  deviati,  umelú  pľúcnu
ventiláciu potrebuje osem ľudí.

Hlavne importy a dohľadané kontakty
Podrobnejšie informácie k novým prípadom z Košíc a okolia zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. Podľa

jej  košickej  regionálnej  pobočky ide  zväčša  o  dohľadané  kontakty  infikovaných ľudí  a  importované prípady,
týkajúce  sa  preventívne  testovaných  zahraničných  študentov.  „Objavili  sa  aj  dva  sporadické  prípady  bez
epidemiologickej  súvislosti  s  už  potvrdenými  prípadmi  a  bez  cestovateľskej  anamnézy,”  doplnili.  DANIELA
MARCINOVÁ

[Späť na obsah]

4. Divočina v popradskej nemocnici: Ako prišiel Hanušín za 3 mesiace 
o funkciu!

[23.09.2020; cas.sk; Čas.sk; 13:30; iglu;Nový Čas]

https://www.cas.sk/clanok/1028956/divocina-v-popradskej-nemocnici-ako-prisiel-
hanusin-za-3-mesiace-o-funkciu/

Bolo to horšie, než to na prvý pohľad vyzeralo. Zhodli sa na tom nielen zamestnanci popradskej nemocnice,
ale aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý tam pricestoval, aby pomohol vyriešiť dramatickú situáciu.

Riaditeľ nemocnice Anton Hanušín (52) na svoju funkciu napokon rezignoval. A minimálne 500 osôb, ktoré sa
podpísali pod petíciu za jeho odstúpenie, si môže vydýchnuť. Výberové konanie na nového riaditeľa by malo byť
najneskôr do pol roka. A tentoraz bude podľa Krajčího úplne transparentné. Zamestnanci popradskej nemocnice
ešte pred utorkovým protestným pochodom dosiahli svoje. Hanušín odstúpil. Fotogaléria

https://www.cas.sk/clanok/1028956/divocina-v-popradskej-nemocnici-ako-prisiel-hanusin-za-3-mesiace-o-funkciu/
https://www.cas.sk/clanok/1028956/divocina-v-popradskej-nemocnici-ako-prisiel-hanusin-za-3-mesiace-o-funkciu/


„Zistil som množstvo nedorozumení, mnohé veci sme si s ľuďmi z nemocnice vysvetlili. Zhodli sme sa na tom,
že pán riaditeľ zle odkomunikoval svoje plány na zmenu, dokonca aj také, ktoré mal vo svojom projekte a v
ktorých sme ho podporovali.  Zamestnancov si  nedokázal  získať pre realizáciu  a naplnenie týchto projektov,“
vyjadril sa minister Krajčí k pôsobeniu Hanušína. Tri mesiace vo funkcii zhodnotil aj exriaditeľ.

Otvoriť galériu
„Na zmeny si naozaj treba získať ľudí, čo sa mne nepodarilo, mrzí ma to, a preto nemôžem pokračovať.

Prišiel som sem s najlepšími úmyslami a všetky zmeny boli odsúhlasené orgánmi spoločnosti a verím tomu, že tí,
čo prídu po nás, budú v tom pokračovať. A budú riešiť aj to, čo sme našli v obchodných zmluvách,“ povedal
Hanušín. Zároveň dodal, že boju o nemocnicu, ktorý rozpútali jeho kolegovia, rozumie. Pred 18 rokmi totiž práve
v tejto nemocnici bojoval o zachovanie dialýzy. Otvoriť galériu

Aké chyby urobil
Svoju víziu  na lepší  chod nemocnice v  Poprade Anton  Hanušín predstavil  ešte  začiatkom júna,  keď bol

vymenovaný  do  funkcie  riaditeľa.  Chcel  vybudovať  traumacentrum,  dobudovať  neurocentrum,  rozvíjať
onkoprogram či zaviesť samoobjednávanie klientov. Podľa Krajčího sa však mal sústrediť na postupné riešenie
problémov.

„Po odvolaní mimoriadnej situácie bola dosť napätá atmosféra na internom oddelení a on ešte vyeskaloval
napätie aj na traumatológii, čo bol spúšťač ďalších ohnísk nespokojnosti. Ani jeho spôsob komunikácie s primármi
a personálom nebol práve najšťastnejší. Jeho odstúpenie situáciu v popradskej nemocnici určite upokojí,“ myslí si
Krajčí, ktorý už nevidí dôvod na ohlásený protestný pochod zdravotníkov Popradu. Personál nemocnice to však
vidí inak. Pokojné stretnutie od nemocnice na námestie v centre mesta sa uskutočnilo. Otvoriť galériu

„Nikdy to nebol protest. Od začiatku to bola aktivita zamestnancov nemocnice za podporu nemocnice. Preto
chceme poďakovať  hlavne zamestnancom a  verejnosti  za  prejavenú solidárnosť  a  podporu.  Chceme naším
zhromaždením podporiť aj ostatné nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktoré bojujú s podobnými problémami,“
prezradila  pre Nový  Čas  jedna z  angažovaných  lekárok  Denisa  Janovská (49).  Ako  uviedol  minister  Krajčí,
výberové konanie na nového riaditeľa nemocnice bude do pol roka. „Bude transparentné a všetky vyjadrenia
členov komisie, vrátane ich mien, tentoraz zverejníme. Teraz vo štvrtok na dozornej rade skúsime nájsť dočasné
vedenie,“ uzavrel.

Kde pôsobil Anton Hanušín
2010 - 2014 - NsP Levoča
2014 - 2016 - Nemocnica v Spišskej Novej Vsi
2015 - 2018 - Svet zdravia, Bratislava
2017 - 2018 - Medissimo, Bratislava
2004 - 2020 - Emergency Medical Service - EMS, s. r. o.
2018 - 2020 - Nemocnica Levice
marec - jún 2020 - krízový koordinátor pre COVID-19 na MZ
12. jún 2020 - 21. september 2020 - Nemocnica Poprad
Čo mu zlomilo väz
- neriešenie problémov na internom oddelení
- vyvolanie konfliktu na oddelení traumatológie
- zlúčenie ortopédie a traumatológie
- zlá komunikácia so zamestnancami nemocnice
- odchod atestovaných lekárov a 4 primárov
- nezvládnutá situácia v súvislosti s COVID-19 v nemocnici
Foto:
Anton Hanušín (52) sa vzdal funkcie riaditeľa popradskej nemocnice v pondelok večer. Zdroj: iglu
Anton Hanušín (52) sa vzdal funkcie riaditeľ Zdroj: anc
Anton Hanušín (52) sa vzdal funkcie riaditeľ Zdroj: anc
minister Marek Krajčí Zdroj: anc

[Späť na obsah]

5. Koronavírus: Najviac nových nakazených je z okolia Bratislavy, Oravy i 
Záhoria (prehľad)

[23.09.2020; aktuality.sk; Zdravie; 11:55; TASR]

https://www.aktuality.sk/clanok/824403/koronavirus-najviac-novych-nakazenych-je-z-
okolia-bratislavy-oravy-i-zahoria-prehlad/

Na Slovensku v utorok (22. 9.) pribudlo 338 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol
na 7269.

Laboratóriá otestovali 6231 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno
nové úmrtie.

https://www.aktuality.sk/clanok/824403/koronavirus-najviac-novych-nakazenych-je-z-okolia-bratislavy-oravy-i-zahoria-prehlad/
https://www.aktuality.sk/clanok/824403/koronavirus-najviac-novych-nakazenych-je-z-okolia-bratislavy-oravy-i-zahoria-prehlad/


Ministerstvo zdravotníctva SR spresnilo, že pozitívne testovaných bolo 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od
troch do 89 rokov.

Noví nakazení v okresoch
Mesto Bratislava (61),
Tvrdošín (26),
Skalica (20),
Senec (16),
Trnava (16),
Námestovo (15),
Banská Bystrica (14),
Košice (13),
Trenčín (11),
Prešov (9),
Trebišov (9),
Senica (8),
Ilava (7),
Nitra (7),
Stará Ľubovňa (7),
Dolný Kubín (6),
Michalovce (6),
Dunajská Streda (5),
Levice (5),
Ružomberok (5),
Sobrance (5),
Liptovský Mikuláš (4),
Malacky (4),
Snina (4),
Spišská Nová Ves (4),
Veľký Krtíš (4).
Po 3 prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom

a Žilina.
2 prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Revúca, Sabinov,

Topoľčany a Zlaté Moravce.
Po 1 prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky,

Piešťany a Rožňava.
V nemocniciach je  hospitalizovaných  143 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 115 z  nich.  Na

jednotke intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov.
Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 423.095 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí

v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.
[Späť na obsah]

6. Rekordný počet nových prípadov
[23.09.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Silvia Hamráková]

Silvia Hamráková, redaktorka:
„Za včerajšok pribudlo na Slovensku až 338 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide dosiaľ o rekordný

prírastok  nakazených  od  začiatku  pandémie.  Laboratóriá  vykonali  včera  viac  ako  6 200  testov.  V rámci
východného Slovenska pribudlo 68 novoinfikovaných, 39 prípadov v Košickom kraji a 29 v Prešovskom. V okrese
Košice pribudlo 13 prípadov. Po deväť v okresoch Prešov a Trebišov, po sedem v Starej Ľubovni, šesť prípadov
hlásil okres Sobrance, štyri Snina, Spišská Nová Ves, po tri prípady boli v okresoch Humenné, Poprad, Sabinov.
Po jednom prípade majú okresy Košice – okolie, Levoča a Rožňava. Medzi  pozitívnymi  je aj 167 žien a 171
mužov. Sú vo veku od 3 do 89 rokov.

Včera pribudlo aj ďalšie úmrtie. Počet obetí sa zvýšil na 41, keď ochoreniu COVID-19 podľahol ďalší pacient.
Aktuálne je v slovenských nemocniciach hospitalizovaných už 143 ľudí, z toho 115 má potvrdené ochorenie. Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je deväť pacientov a umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú ôsmi.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vieme momentálne na Slovensku otestovať denne okolo 7 500
ľudí.  Ako v poslednom zo  samosprávnych krajov bolo zriadené veľkokapacitné odberové miesto v Košiciach.
V súvislosti  s druhou vlnou pandémie vyzval  Krajčí  na zodpovednosť.  Pred testovaním je nevyhnutné  vyplniť
elektronický formulár. Po otestovaní by mal byť výsledok doručený do 96 hodín. V prípade pozitívneho výsledku
musíte zostať v povinnej karanténe, resp. domácej izolácii.“

[Späť na obsah]



7. Mapa šírenia koronavírusu: Takto je rozložený rekordný počet prípadov po 
krajine

[23.09.2020; hnonline.sk; Slovensko; 10:53; red]

https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-
nakazeni-rekord

Graf  ukazuje,  ako sa epidémia vyvíja  deň po dni  a  mapa zobrazuje  rozloženie  jednotlivých prípadov  po
krajine.

Koronavírus  sa  na  Slovensku objavil  prvýkrát  6.  marca  2020.  Odvtedy  sa  počet  nakazených  ochorením
COVID 19 vyšplhal na štvorciferné číslo.

Po uvoľnení opatrení začal počet nových prípadov na Slovensku opäť stúpať. V utorok 22. septembra pribudlo
rekordných 338 infikovaných, najviac v bratislavských okresoch. Celkový počet aktívnych prípadov je 3 340, čo je
najviac od vypuknutia pandémie.

Prehľad nových pozitívnych prípadov za 22. september 2020 podľa okresov:
Bratislava - 61
Tvrdošín - 26
Skalica - 20
Senec - 16
Trnava - 16
Námestovo - 15
Banská Bystrica - 14
Košice - 13
Trenčín - 11
Prešov - 9
Trebišov - 9
Senica - 8
Ilava - 7
Nitra - 7
Stará Ľubovňa - 7
Dolný Kubín - 6
Michalovce - 6
Dunajská Streda - 5
Levice - 5
Ružomberok - 5
Sobrance - 5
Liptovský Mikuláš - 4
Malacky - 4
Snina - 4
Spišská Nová Ves - 4
Veľký Krtíš - 4
Čadca - 3
Galanta - 3
Humenné - 3
Martin - 3
Poprad - 3
Považská Bystrica - 3
Žiar nad Hronom - 3 
Žilina - 3
Banská Štiavnica - 2
Hlohovec - 2
Nové Mesto nad Váhom - 2
Prievidza - 2
Revúca - 2
Sabinov - 2
Topoľčany - 2
Zlaté Moravce - 2
Bánovce nad Bebravou - 1
Komárno - 1
Košice a okolie - 1

https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-rekord
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-rekord


Levoča - 1
Nové Zámky - 1
Piešťany - 1
Rožňava - 1
Ako sa epidémia na Slovensku vyvíja deň po dni, si pozrite v grafe:
Koronavírus na Slovensku
Infogram
Viaceré prípady nákazy zaznamenala už každá z ôsmich slovenských žúp. Najviac ich je v Bratislave. Na

mape si pozrite, ako sú jednotlivé prípady rozložené po krajine:
[Späť na obsah]

8. Koronavírus / Nový rekord. Na Slovensku pribudlo 338 prípadov nákazy
[23.09.2020; postoj.sk; Dnes treba vedieť; 10:02; TASR]

https://www.postoj.sk/61873/novy-rekord-na-slovensku-pribudlo-338-nakazenych

Presiahli sme kritickú hranicu, o ktorej hovoril premiér Igor Matovič.
aktualizujeme
V utorok pribudlo na Slovensku 338 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o najvyšší denný nárast od

začiatku pandémie.
Testovali 6 231 ľudí.
Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno nové úmrtie.
Počet  hospitalizovaných  pacientov  s  potvrdeným  koronavírusom  je  momentálne  115, z  toho  na  JIS

sú deviati a na pľúcnej ventilácii ôsmi.
Najviac nových prípadov hlásia okresy Bratislava, Tvrdošín, Skalica, Senec, Trnava a Námestovo.
Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec (16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14),

Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9), Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín
(6),  Michalovce  (6),  Dunajská  Streda (5),  Levice  (5),  Ružomberok  (5),  Sobrance (5),  Liptovský  Mikuláš  (4),
Malacky (4), Snina (4),  Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš (4). Po tri prípady boli v okresoch Čadca, Galanta,
Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská
Štiavnica,  Hlohovec,  Nové Mesto nad Váhom,  Prievidza,  Revúca,  Sabinov,  Topoľčany a Zlaté Moravce.  Po
jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky,
Piešťany a Rožňava.  zdroj: ministerstvo zdravotníctva

Sme na hrane
Za včerajšok sme tak presiahli kritickú hranicu tristo prípadov, o ktorej hovoril premiér Igor Matovič. „Obávam

sa, že pri cca 300 nakazených denne sme už na hrane,“ napísal v sobotu na facebooku, keď informoval o počte
290 nakazených.

Matovič minulý týždeň pre Postoj TV uviedol, že hranica 300 nakazených ľudí denne je červenou čiarou, po
ktorej môžeme počítať s tvrdými celoplošnými opatreniami. „Myslím si, že ak dosiahneme hranicu 300 prípadov
nákazy denne, lokálni hygienici  už nebudú stíhať dohľadávať kontakty a budú musieť prísť na rad celoplošné
opatrenia,“ povedal Matovič.

Hlavný hygienik Ján Mikas v rozhovore pre Postoj povedal, že na zavedenie celoplošných opatrení by muselo
pribudnúť niekoľko stoviek prípadov denne. 

„Bude to však závisieť od toho, ako budú geograficky prípady rozložené. Ak naozaj rapídne narastie väčšina
prípadov, povedzme, v rámci Košíc, tak tam to bude vrieť a nebude ich možné všetky dosledovať. Ale ak sa 500
prípadov rozloží po celom Slovensku, myslím, že by to ešte nemal byť problém stihnúť dohľadať,“ tvrdí Mikas.

Inzercia
Priemerná hospitalizácia ľudí s koronavírusom je 11 dní
„Spôsob,  akým  dnes  na  Slovensku  žijeme,  môže  zapríčiniť,  že  sa  nám  situácia  vymkne  spod

kontroly,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2020 v
Bratislave.

Priemerná hospitalizácia ľudí s novým koronavírusom je 11 dní. Z pozitívne testovaných je hospitalizovaných
12,5 percenta.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v priemere sedem dní, na pľúcnej ventilácii priemerne šesť
dní.  „Pravdepodobne  naši  anasteziológovia  a  infektológovia  dávajú  ľudí  na  ventilácie  včas  a  aj  ich  včas
odpájajú,“ podotkol Krajčí.

Podľa  neho sme  schopní  otestovať  až  7500  ľudí  denne  vďaka  veľkokapacitným  mobilným  odberovým
miestam. 

Reprodukčné číslo na Slovensku je momentálne 1,15. Súčasné opatrenia ho však zatiaľ neznižujú. Najlepšie
by pre Slovensko bolo, ak by sa reprodukčné číslo dostalo na hranicu jeden alebo pod jeden, tvrdí Krajčí.

https://www.postoj.sk/61873/novy-rekord-na-slovensku-pribudlo-338-nakazenych


Poznamenal, že kapacity niektorých regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli už presiahnuté, najmä
v Bratislave. Znamená to, že hygienici nestíhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaného, poprípade museli
ostať v práci dlhšie alebo sa reprofilizovať.

Na margo dosahov pandémie na ekonomiku Krajčí povedal, že v krajinách, kde sa nezvládla, bol dosah na
hrubý domáci produkt „drastický“. Slovensko sa po prvej vlne nachádzalo niekde pod polovicou tohto dosahu. „Je
lepšie prijať opatrenia včas, ako potom hamovať,“ dodal.

[Späť na obsah]

9. Máme nový rekord nakazených, prvýkrát sme prekročili hranicu 300
[23.09.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 10:01; BRATISLAVA/tvnoviny.sk]

http://www.tvnoviny.sk/a/2008127

Výrazne stúpol aj počet vyliečených pacientov.
Zdieľať článok
Na Slovensku pribudlo v utorok ďalších 338 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá vykonali  6 231

testov. Ide o rekordný denný prírastok infikovaných u nás. Od začiatku epidémie pozitívne otestovali 7 269 ľudí.
Pozitívny výsledok testov malo najviac ľudí aj tentoraz v Bratislave, kde hlásia 61 nových prípadov. V okrese

Tvrdošín hlásia 26 nakazených, v okrese Skalica 20, ďalších 16 pacientov má okres Senec aj Trnava.
Okres Námestovo eviduje 15 prípado, okres Banská Bystrica o jeden menej. Trinásť nakazených osôb má

okres Košice, 11 zaznamenali v okrese Trenčín. Po deväť pacientov hlásia okresy Prešov a Trebišov a osem
okres Senica.

Čítajte tiež: V nemocnici s COVID-om strávia ľudia v priemere jedenásť dní, na ventilácii šesť
Po sedem prípadov majú v okresoch Ilava, Nitra a Stará Ľubovňa, po šesť okresy Dolný Kubín a Michalovce.

Okresy Dunajská Streda, Levice, Ružomberok a Sobrance evidujú päť infikovaných, po štyri prípady pribudli v
okresoch Liptovský Mikuláš, Malacky, Snina, Spišská Nová Ves a Veľký Krtíš.

Po tri nové prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad
Hronom a Žilina, dva prípady hlásia okresy Banská Štiavnica,  Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Po jednom novom prípade nákazy zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a okolie,
Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

Medzi novými prípadmi je podľa údajov ministerstva zdravotníctva 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od troch
do 89 rokov.

Dobrou správou je, že z COVID-19 sa vyliečilo sa ďalších až 220 osôb, celkovo sa teda uzdravilo 3 888 osôb.
Aktívnych prípadov je na Slovensku momentálne 3 340.

Ministerstvo zdravotníctva včera zároveň potvrdilo aj 41. obeť koronavírusu u nás. Viac sa dočítate TU.
Zmenil sa aj stav v nemocniciach, kde prijali ďalších troch pacientov. Hospitalizovaných je aktuálne 143 ľudí.

Z tohto počtu má 115 osôb potvrdené ochorenie, deväť pacientov je na jednotke intenzívnej starostlivosti a na
pľúcnej ventilácii osem osôb.

Vývoj pandémie vo svete sledujte v prehľadnej tabuľke TU.
–>

[Späť na obsah]

10. REKORD od vypuknutia pandémie: Prvýkrát sme prekročili hranicu tristo 
nových prípadov

[23.09.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:53; redakcia]

https://www.dnes24.sk/rekord-od-vypuknutia-pandemie-prvykrat-sme-prekrocili-
hranicu-tristo-novych-pripadov-371429

V počte nových zistených prípadov nákazy koronavírusom sme zaznamenali denný rekord. Dobrou správou
je, že sa vyliečilo ďalších 220 ľudí. Laboratóriá otestovali 6 231 vzoriek.

Počas utorka (22. 9.) bolo zistených 338 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje
Slovensko už 7 269 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na
svojom webe.

Laboratóriá otestovali 6231 vzoriek. Pribudlo jedno nové úmrtie.

https://www.dnes24.sk/rekord-od-vypuknutia-pandemie-prvykrat-sme-prekrocili-hranicu-tristo-novych-pripadov-371429
https://www.dnes24.sk/rekord-od-vypuknutia-pandemie-prvykrat-sme-prekrocili-hranicu-tristo-novych-pripadov-371429
http://www.tvnoviny.sk/a/2008127


Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký
Krtíš (4). Po tri prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové
Zámky, Piešťany a Rožňava. Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.

„V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je
deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 pacientov,“ informuje ministerstvo zdravotníctva.

[Späť na obsah]

11. Pribudlo 338 nakazených novým koronavírusom a jedno úmrtie
[23.09.2020; parlamentnelisty.sk; Zdravotníctvo; 09:05; TASR]

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/381394/prribudlo-388-nakazenych-novym-
koronavirusom/

Na Slovensku v utorok (22. 9.) pribudlo 338 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol
na 7269. Laboratóriá otestovali 6231 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo
jedno  nové  úmrtie.  Informuje  o  tom  Národné  centrum  zdravotníckych  informácií  na  webovej  stránke  covid-
19.nczisk.sk.

Ministerstvo zdravotníctva SR spresnilo, že pozitívne testovaných bolo 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od
troch do 89 rokov. Najviac pozitívnych testov bolo v okresoch Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký
Krtíš (4).

Po  tri  prípady  boli  v  okresoch  Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská  Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  143 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 115 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 423.095 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí
v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.

[Späť na obsah]

12. Koronavírus: Máme nový rekord nakazených, prvýkrát sme prekročili 
hranicu 300

[23.09.2020; 24hod.sk; Z domova; 08:09; redakcia]

https://www.24hod.sk/koronavirus-mame-novy-rekord-nakazenych-prvykrat-sme-
prekrocili-hranicu-300-cl742827.html

Na Slovensku pribudlo rekordných 338 nakazených a jedna obeť, ale máme aj ďalších 220 vyliečených
Za posledný deň (utorok) na Slovensku pribudlo až 338 prípadov nového koronavírusu. „Je medzi nimi 167

žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov,“ informovalo ministerstvo zdravotníctva. Je to najvyšší denný
prírastok od začiatku pandémie, doterajším rekordom bolo 290 infikovaných z 18. septembra. V utorok otestovali
6231 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 423 095 testov. Celkový počet prípadov tak stúpol na
7269, ale aktívnych ich máme aktuálne 3340.

Až 61 nových prípadov hlási Bratislava
V utorok otestovali 6231 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 423 095 testov. Najviac, až 61

nových infikovaných, pribudlo v Bratislave. Nasledujú okresy Tvrdošín (26), Skalica (20) a po 16 nových prípadov

https://www.24hod.sk/koronavirus-mame-novy-rekord-nakazenych-prvykrat-sme-prekrocili-hranicu-300-cl742827.html
https://www.24hod.sk/koronavirus-mame-novy-rekord-nakazenych-prvykrat-sme-prekrocili-hranicu-300-cl742827.html
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/381394/prribudlo-388-nakazenych-novym-koronavirusom/
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/381394/prribudlo-388-nakazenych-novym-koronavirusom/


majú okresy Senec aj Trnava.Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch Námestovo (15), Banská
Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9), Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa
(7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice (5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský
Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš (4).Po tri nové prípady zaznamenalo osem
okresov (Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žilina), Rovnako po
osem  nových  infikovaných  hlásia  okresy  Banská  Štiavnica,  Hlohovec,  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. A po jednom pozitívne testovanom malo sedem okresov (Bánovce
nad Bebravou, Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany, Rožňava).

Kĺzavý medián je na hodnote 175
Počet  hospitalizovaných  pacientov  v  súvislosti  s  koronavírusom  sa  zvýšil  o  troch  na  143.  „Potvrdené

ochorenie COVID-19 má 115 z nich. na JIS je deväť osôb a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem
pacientov,“ priblížil rezort zdravotníctva. Ochorenie COVID-19 prekonalo ďalších 220 ľudí a vyliečených je tak už
spolu 3888. Za posledných sedem dní u nás pribudlo až 1409 prípadov (utorok – 338, pondelok – 175, nedeľa –
79, sobota – 131, piatok – 290, štvrtok – 235, streda – 161). V tomto týždni už pribudli aj dve úmrtia na nový
koronavírus,  Slovensko tak  už  má 41  obetí.  V  pondelok  ministerstvo  zdravotníctva  informovalo  o  úmrtí  68-
ročného pacienta, ktorý bol hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Prešove a v utorok o zosnulom 78-ročnom
mužovi hospitalizovanom vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. U oboch pitva potvrdila, že príčinou úmrtia bola
pľúcna forma ochorenia COVID-19.

[Späť na obsah]

13. Slovenský rekord, 338 nakazených. Maďarsko a Rakúsko môžu skončiť ako
červené krajiny

[23.09.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563662-slovensko-moze-testovat-7-500-ludi-
denne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Ľudí  s  koronavírusom  pribudlo  338,  aj  jedno  nové  úmrtie  spojené  s  chorobou  COVID-19.  Hygienici  v
Bratislave už nestíhajú sledovať všetky kontakty.

NAŽIVO: Igor Matovič o aktuálnej situácii.
Na Slovensku v  utorok pribudlo  338 nakazených  koronavírusom, ich celkový počet  tak  stúpol  na 7 269.

Laboratóriá otestovali 6 231 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno
nové úmrtie. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

O Rakúsku a Maďarsku rozhodne vláda do piatka
O prípadnom zaradení Rakúska a Maďarska do zoznamu rizikových krajín rozhodne vláda do piatka Minister

zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní vlády. Dodal, že epidemiologická
situácia v týchto krajinách nie je dobrá a neodporúča tam cestovať.

VIDEO: Minister Krajčí  o ďalších opatreniach proti  koronavírusu aj o možnom pritvrdení na hraniciach so
susedmi.

Bratislava má najviac nakazených
Ministerstvo zdravotníctva SR spresnilo, že pozitívne testovaných bolo 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od

troch do 89 rokov. Najviac pozitívnych testov bolo v okresoch Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký
Krtíš (4).

Po  tri  prípady  boli  v  okresoch  Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská  Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  143 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 115 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov.

VIDEO:  Pellegrini  a  Raši  o  tom,  že  koronavírus  pokoril  Matovičovu  magickú  hranicu  stanovenú  na  300
pozitívne testovaných, za ktorou sa bude dať len ťažko zabrániť  komunitnému šíreniu vírusu. Vinia vládu, že
premrhala čas na prípravu boja proti druhej vlne pandémie.

Hygienici nestíhajú v Bratislave
Priemerná hospitalizácia ľudí s novým koronavírusom je 11 dní. Z pozitívne testovaných je hospitalizovaných

12,5  percenta.  Uviedol  to  minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  (OĽANO)  v  stredu  na  konferencii  Vizionári  v
zdravotníctve 2020 v Bratislave.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563662-slovensko-moze-testovat-7-500-ludi-denne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563662-slovensko-moze-testovat-7-500-ludi-denne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v priemere sedem dní, na pľúcnej ventilácii priemerne šesť
dní. „Pravdepodobne naši anasteziológovia a infektológovia dávajú ľudí na ventilácie včas a aj ich včas odpájajú,“
podotkol Krajčí.

Reprodukčné číslo na Slovensku je momentálne 1,15. Súčasné opatrenia ho však zatiaľ neznižujú. Najlepšie
by pre Slovensko bolo, ak by sa reprodukčné číslo dostalo na hranicu jeden alebo pod jeden, tvrdí Krajčí.

Poznamenal, že kapacity niektorých regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli už presiahnuté, najmä
v Bratislave. Znamená to, že hygienici nestíhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaného, poprípade museli
ostať v práci dlhšie alebo sa reprofilizovať.

Na margo dosahov pandémie na ekonomiku Krajčí povedal, že v krajinách, kde sa nezvládla, bol dosah na
hrubý domáci produkt „drastický“. Slovensko sa po prvej vlne nachádzalo niekde pod polovicou tohto dosahu. „Je
lepšie prijať opatrenia včas, ako potom hamovať,“ dodal.

Slovensko môže denne testovať 7 500 ľudí
Vďaka veľkokapacitným mobilným odberovým miestam (MOM), ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie

COVID-19,  sme schopní  otestovať  až  7500  ľudí  denne.  Uviedol  to  minister  zdravotníctva  SR Marek  Krajčí
(OĽANO).

Ako  v  poslednom  zo  samosprávnych  krajov  bolo  MOM zriadené  v  Košiciach.  TASR o  tom informovala
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Minister vyzval  v  súvislosti  s  druhou vlnou pandémie nového koronavírusu na zodpovednosť.  „V prípade
kontaktu s pozitívnou osobou alebo po návrate z rizikovej krajiny je mimoriadne dôležité pred testovaním dodržať
päťdňovú inkubačnú dobu,“ poznamenal. Iba tak je podľa neho možné pri testovaní s istotou odhaliť ochorenie
COVID-19.

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pred testovaním je nevyhnutné vyplniť elektronický formulár na stránke
www.korona.gov.sk. „Po otestovaní by mal byť výsledok doručený do 96 hodín. Občania, ktorí dostanú SMS s
pozitívnym výsledkom, musia zostať v povinnej karanténe, respektíve domácej izolácii,“ poznamenala hovorkyňa.

[Späť na obsah]

14. Pribudli nové prípady nákazy aj v okresoch Žiar nad Hronom a Banská 
Štiavnica

[23.09.2020; myziar.sme.sk; Žiar / Spravodajstvo; 00:00; TASR]

https://myziar.sme.sk/c/22494661/pribudli-nove-pripady-nakazy-aj-v-okresoch-ziar-
nad-hronom-a-banska-stiavnica.html

Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.
ŽIAR NAD HRONOM. Na Slovensku v utorok (22. 9.) pribudlo 338 nakazených novým koronavírusom, ich

celkový počet tak stúpol na 7269. Laboratóriá otestovali 6231 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších
220  pacientov,  pribudlo  jedno  nové  úmrtie.  Informuje  o  tom Národné  centrum zdravotníckych  informácií  na
webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Ministerstvo zdravotníctva SR spresnilo, že pozitívne testovaných bolo 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od
troch do 89 rokov. Najviac pozitívnych testov bolo v okresoch Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký
Krtíš (4).

Po  tri  prípady  boli  v  okresoch  Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská  Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  143 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 115 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov. Od
začiatku vypuknutia  ochorenia  sa  v  krajine urobilo  423.095 laboratórnych  testov.  Počet  potvrdených úmrtí  v
súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.

[Späť na obsah]

15. Futbalový klub OTJ Jamník dopláca na „koronakrízu”. Grant by mu preto 
náramne pomohol.

[23.09.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;nike.sk]

https://myziar.sme.sk/c/22494661/pribudli-nove-pripady-nakazy-aj-v-okresoch-ziar-nad-hronom-a-banska-stiavnica.html
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https://sport.aktuality.sk/c/461938/futbalovy-klub-otj-jamnik-doplaca-na-koronakrizu-
grant-by-mu-preto-naramne-pomohol

Nepríjemná pandemická situácia zasiahla športové odvetvie. Doplácajú na to veľké kluby, ale aj amatérske
kolektívy účinkujúce v tých najnižších súťažiach. Príkladom je OTJ Jamník, klub z okresu  Spišská Nová Ves,
ktorý hrá 6.  najvyššiu  súťaž.  Obec kvôli  koronakríze šetrí,  tímová pokladnica tak zíva prázdnotou.  Čiastočne
zaceliť straty chcú v Jamníku dotáciou z Fondu pre budúcnosť športu.

Niké. Zdroj: nike.sk
Fond pre budúcnosť  športu  založila  spoločnosť  Niké s  cieľom pomôcť  amatérskym športovým klubom či

jednotlivcom lepšie sa vysporiadať s následkami koronakrízy. Futbalisti z Jamníka preto neváhali, využili možnosť
natočiť krátke pútavé video, ktoré nahrali na stránku www.nikefondsportu.sk a teraz dúfajú aj vo vašu podporu.
Veria, že im dáte svoj hlas.

Prípravkári, teda najmladší z klubu, vo vyrobenom videu najprv ukázali svoje umenie a zároveň vo svojom
príhovore zdôraznili svoju nezlomnosť: „Ahoj, sme najmladší členovia klubu OTJ Jamník. Dlhšia pauza nás síce
zabrzdila, no nič nás nezastaví, pretože športu nikdy nie je dosť.”

Pre neľahkú situáciu sa vo videu prihovoril aj samotný prezident klubu: „Ahojte, volám sa Marek Macejko a
som prezidentom klubu OTJ Jamník. Ak sa vám naše videlo páčilo, tak nás prosím podporte. Peniažky by sme
využili  na  zakúpenie  pomôcok  (lopty,  rebríky,  kužeľky,  rozlišovačky,  ale  aj  bundy  pre  naše  A-mužstvo)  a
zorganizovanie turnaja pre našich prípravkárov. Peniaze by sa nám v tejto náročnej dobe naozaj zišli, keďže náš
hlavný sponzor (obec Jamník) už avizoval zníženie dotácii.”

Aj vás postihla kríza, respektíve potrebujete peniaze na svoj ďalší rozvoj? Neváhajte a prihláste sa aj vy do
Fondu pre budúcnosť športu, do ktorého Niké na začiatok vložila 100 000E a za každý podaný tiket táto suma
rastie. Už teraz sa suma blíži k hodnote 250 000 E! Nepremeškajte svoju šancu a získajte časť z tohto balíka.

[Späť na obsah]

16. Ďalšie štyri nové prípady koronavírusu v okrese Levice, v Šahách na 
maďarskom gymnáziu preventívne prerušili vyučovanie

[23.09.2020; leviceonline.sk; Zdravotníctvo; 00:00; redakcia]

https://www.leviceonline.sk/spravy/spolocnost/zdravotnictvo/5857-dalsie-styri-nove-
pripady-koronavirusu-v-okrese-levice-v-sahach-na-madarskom-gymnaziu-preventivne-
prerusili-vyucovanie

LEVICE  /  ŠAHY  23.  septembra  2020  -  Na  Slovensku  v  utorok  22.  septembra  pribudlo  338  pozitívne
testovaných ľudí, urobilo sa 6231 testov. Ako informovala Adriana Czigányiová, vedúca Oddelenia epidemiológie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach, v utorok z okresu Levice pribudli štyri nové prípady.

Aktuálne je v okrese Levice 14 aktívnych prípadov osôb chorých na Covid-19, všetky osoby sú v izolácii. “Z
uvedeného počtu boli dve osoby nachádzajúce sa v domácej izolácii z dôvodu kontaktu s potvrdeným prípadom
ochorenia na Covid-19 a dva nové prípady. Aktuálne nemáme zatvorené žiadne školy ani úrady v okrese Levice,”
povedala Czigányiová.

V Šahách na maďarskom gymnáziu preventívne prerušili vyučovanie.  “V prípade maďarského gymnázia v
Šahách sa jedná o preventívne opatrenie zahŕňajúce prerušenie vyučovania do zistenia laboratórnych výsledkov
odberov na PCR testy,” dodala vedúca Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Leviciach.

V utorok sa z ochorenia na Slovensku vyliečilo 220 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3888 pacientov. "Pozitívny
výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec (16), Trnava
(16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9), Senica (8), Ilava
(7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice (5), Ružomberok
(5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4),  Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš (4). Po tri
prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom a Žilina,
dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Revúca, Sabinov,
Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a
okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava. Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89
rokov," informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je
9 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 pacientov. “Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v
našej krajine doteraz je 7269, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 423.095 laboratórnych testov.

https://www.leviceonline.sk/spravy/spolocnost/zdravotnictvo/5857-dalsie-styri-nove-pripady-koronavirusu-v-okrese-levice-v-sahach-na-madarskom-gymnaziu-preventivne-prerusili-vyucovanie
https://www.leviceonline.sk/spravy/spolocnost/zdravotnictvo/5857-dalsie-styri-nove-pripady-koronavirusu-v-okrese-levice-v-sahach-na-madarskom-gymnaziu-preventivne-prerusili-vyucovanie
https://www.leviceonline.sk/spravy/spolocnost/zdravotnictvo/5857-dalsie-styri-nove-pripady-koronavirusu-v-okrese-levice-v-sahach-na-madarskom-gymnaziu-preventivne-prerusili-vyucovanie
https://sport.aktuality.sk/c/461938/futbalovy-klub-otj-jamnik-doplaca-na-koronakrizu-grant-by-mu-preto-naramne-pomohol
https://sport.aktuality.sk/c/461938/futbalovy-klub-otj-jamnik-doplaca-na-koronakrizu-grant-by-mu-preto-naramne-pomohol


Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku
aktuálne 3340,” uzavrelo ministerstvo.

zdroj: MZ SR, RÚVZ SR, foto: pixabay
[Späť na obsah]

17. Už čoskoro má u nás pribúdať cez 450 nových chorých denne, opatrenia 
zrejme budú prísnejšie

[23.09.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

https://najmama.aktuality.sk/clanok/302720/na-slovensku-pribudlo-338-novych-
chorych-na-koronavirus-rizikovi-budu-ludia-s-chripkou

Zdroj: Profimedia
Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdil, že by sa opatrenia u nás mali sprísniť. Poznamenal, že v polovici

októbra môže denne pribúdať 250 až 450 nových prípadov ochorenia COVID-19. Informoval o tom po stredajšom
rokovaní vlády.

O prípadnom zaradení Rakúska a Maďarska do zoznamu rizikových krajín rozhodne vláda do piatka (25. 9.).
Minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  (OĽANO)  o  tom  informoval  po  stredajšom  rokovaní  vlády.  Dodal,  že
epidemiologická situácia v týchto krajinách nie je dobrá a neodporúča tam cestovať.

Odloženie  rozhodnutia  zdôvodnil  Krajčí  potrebou najprv  odkomunikovať  ho  na najvyšších  miestach,  teda
prostredníctvom premiéra a ministra zahraničných vecí. Na vláde podľa ministra diskutovali aj o výnimkách z
obmedzení na hraniciach. Pripustil, že je ich príliš veľa, ide však o politické rozhodnutia.

Máme viac ako 300 nových chorých
V utorok (22. 9.) pribudlo 338 pozitívne testovaných na nový koronavírus.
Laboratória vykonali 6 231 testov. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno

nové úmrtie.
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec

(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8),

Ilava (7),  Nitra (7),  Stará Ľubovňa (7),  Dolný Kubín (6),  Michalovce (6),  Dunajská Streda (5),  Levice (5),
Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš
(4).  Po tri  prípady  boli  v  okresoch Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.
V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je

9 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 pacientov.
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7269, od začiatku vypuknutia ochorenia sa

u nás urobilo 423 095 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.

K dispozícii sú nové testy na koronavírus
Počet  infikovaných  stúpa  týždenne  v  priemere  o  20  percent.  Kapacity  jednotlivých  úradov  verejného

zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva sleduje. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval
po stredajšom rokovaní vlády. Pri záchyte infikovaných majú pomôcť aj tzv. skríningové antigénové testy. Vláda
schválila nákup 500.000 kusov v zrýchlenom režime.

Antigénové  testy  sa  majú  používať  na  hraniciach,  v  zdravotníckych  zariadeniach,  domovoch  sociálnych
služieb,  prípadne  pri  testovaní  ľudí  v  kritickej  infraštruktúre.  „Citlivosť  týchto  testov  je  97  až  98  percent  zo
štandardných PCR testov, takže sa dajú veľmi kvalitne použiť pri záchyte chorých ľudí,“ vysvetlil Krajčí.

Zdroj: TASR
Predseda  Správy  štátnych  hmotných  rezerv  (SŠHR)  SR  Ján  Rudolf  dodal,  že  SŠHR  má  skúsenosti  s

distribúciou zdravotníckych pomôcok pre kľúčové orgány a môže nakupovať tovar priamo. S nákupom má začať
okamžite. „Verím, že ak sú firmy pripravené zásobovať nás, tak behom týždňa, do desiatich dní, by tá distribúcia
mohla byť a tie testy by mohli byť u konečných používateľov,“ uviedol. Cena jedného by mala byť najviac desať
eur.

Kapacity jednotlivých úradov verejného zdravotníctva podľa Krajčího sledujú. „V niektorých už bola naplnená
alebo prekročená,  ale  zatiaľ  nemáme prípad,  že  by regionálny úrad  verejného zdravotníctva  povedal,  že  si
nestíha  vykonávať  prácu,“  uviedol.  Poznamenal,  že  už  počas  leta  realizovali  nábory  a  kapacity  sa  snažia
posilňovať. Pripustil však, že stav sa môže zhoršiť. Reprofilizácia lôžok sa bude riadiť podľa epidemiologického
semaforu.

Zatvorených je u nás už 18 škôl

https://najmama.aktuality.sk/clanok/302720/na-slovensku-pribudlo-338-novych-chorych-na-koronavirus-rizikovi-budu-ludia-s-chripkou
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Na Slovensku je k strede z dôvodu ochorenia COVID-19 úplne zatvorených 18 škôl. Ide o mierny nárast, v
pondelok 21. septembra ich bolo 17. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu
Branislav Gröhling (SaS).

Ďalších 64 škôl má uzatvorenú niektorú z tried. “Celkovo je zatvorených 226 tried, doma je 8693 detí. Stále sa
hýbeme niekde v jednom percente detí, ktoré prechádzajú na dištančné vzdelávanie,” uviedol minister školstva.
Ako tvrdí, situácia je pod kontrolou. “Ak ju tak budeme zvládať kontinuálne celý rok, budem spokojný. Musíme sa
pripraviť na to, že školský rok bude veľmi dynamický,” poznamenal šéf rezortu školstva.

Minister uviedol, že bude odporúčať, aby sa rúška na školách nosili aj po 1. októbri.
Rezort školstva inicioval mechanizmus, aby boli  každý deň k dispozícii  čerstvé informácie o tom, čo sa v

školstve deje. Ide o platformu COVID - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských
zariadení o vývoji epidemiologickej situácie.

Čakajú nás nové opatrenia?
Priemerná hospitalizácia ľudí s novým koronavírusom je 11 dní. Z pozitívne testovaných je hospitalizovaných

12,5  percenta.  Uviedol  to  minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  (OĽANO)  v  stredu  na  konferencii  Vizionári  v
zdravotníctve 2020 v Bratislave.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v priemere sedem dní, na pľúcnej ventilácii priemerne šesť
dní. “Pravdepodobne naši anasteziológovia a infektológovia dávajú ľudí na ventilácie včas a aj ich včas odpájajú,”
podotkol Krajčí.

Reprodukčné číslo na Slovensku je momentálne 1,15. Súčasné opatrenia ho však zatiaľ neznižujú. Najlepšie
by pre Slovensko bolo, ak by sa reprodukčné číslo dostalo na hranicu jeden alebo pod jeden, tvrdí Krajčí.

Poznamenal, že kapacity niektorých regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli už presiahnuté, najmä
v Bratislave. Znamená to, že hygienici nestíhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaného, poprípade museli
ostať v práci dlhšie alebo sa reprofilizovať.

Na margo dosahov pandémie na ekonomiku Krajčí povedal, že v krajinách, kde sa nezvládla, bol dosah na
hrubý domáci produkt “drastický”. Slovensko sa po prvej vlne nachádzalo niekde pod polovicou tohto dosahu. “Je
lepšie prijať opatrenia včas, ako potom hamovať,” dodal.

Otestovať je možné 7500 ľudí za deň
Vďaka veľkokapacitným mobilným odberovým miestam (MOM), ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie

COVID-19,  sme schopní  otestovať  až  7500  ľudí  denne.  Uviedol  to  minister  zdravotníctva  SR Marek  Krajčí
(OĽANO). Ako v poslednom zo samosprávnych krajov bolo MOM zriadené v Košiciach. TASR o tom informovala
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Minister vyzval  v  súvislosti  s  druhou vlnou pandémie nového koronavírusu na zodpovednosť.  “V prípade
kontaktu s pozitívnou osobou alebo po návrate z rizikovej krajiny je mimoriadne dôležité pred testovaním dodržať
päťdňovú inkubačnú dobu,” poznamenal. Iba tak je podľa neho možné pri testovaní s istotou odhaliť ochorenie
COVID-19.

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pred testovaním je nevyhnutné vyplniť elektronický formulár na stránke
www.korona.gov.sk. “Po otestovaní by mal byť výsledok doručený do 96 hodín. Občania, ktorí dostanú SMS s
pozitívnym výsledkom, musia zostať v povinnej karanténe, respektíve domácej izolácii,” poznamenala hovorkyňa.

Problém môžu mať ľudia s chrípkou
Britský vládny Úrad pre verejné zdravie (Public Health England, PHE) varuje, že osoby, ktoré budú mať v

rovnakom čase chrípku a tiež ochorenie Covid-19 spôsobené novým druhom koronavírusu, budú v mimoriadnom
ohrození života. Vyplýva to z novej štúdie, informovala v utorok spravodajská stanica Sky News.

Štúdia využila údaje zo začiatku pandémie v Spojenom kráľovstve. Podľa nej zomrelo v dôsledku kombinácie
ochorenia Covid-19 a chrípky až 43 percent ľudí, pričom samotnému ochoreniu Covid-19 (bez chrípky) podľahlo
len necelých 27 percent pacientov. PHE uviedlo, že išlo najmä o staršie osoby.

Denník The Guardian však upozorňuje,  že štúdia,  o ktorú sa PHE vo svojom varovaní opiera, vznikla na
základe údajov týkajúcich sa len 58 pacientov.

“Podľa mňa je relatívny rozdiel vo veľkosti týchto podielov dôležitejší než absolútny podiel,” uviedol zástupca
hlavného  britského  hygienika  Jonathan  Van-Tam.  Dodal,  že  síce  bola  spomínaná štúdia  malá,  jej  výsledky
súhlasia s ďalšími podobnými štúdiami. PHE tiež plánuje v tomto výskume pokračovať.

Riaditeľka pre ochranu zdravia  a zdravotníctvo  v PHE Yvonne Doylová  uviedla,  že  tí  pacienti,  ktorí  mali
chrípku, mali  menšie riziko nákazy koronavírusom. Varovala však, že najmä ľudia so slabou imunitou riskujú
vážne ohrozenie života a mali by sa proti chrípke chrániť.

Britská vláda tento rok nakúpila rekordných 30 miliónov dávok očkovacej látky proti  chrípke. Tento týždeň
rozošle rizikovým osobám a ich príbuzným listy, v ktorých ich vyzve, aby sa dali zaočkovať. Medzi rizikové osoby
patria ľudia vo veku nad 65 rokov a osoby s vážnym chronickým ochorením. Minulý rok sa v Británii dalo proti
chrípke zaočkovať len necelých 45 percent takýchto ľudí.

Očkovanie  tiež  ponúknu dvoj  až  trojročným deťom,  ako  aj  všetkým žiakom základných  škôl  a  prvákom
stredných škôl, čím chce PHE chrániť rizikové osoby v rodinách týchto detí.

Česko zavádza prísnejšie opatrenia
Aj u našich susedov je situácia naďalej vážna.
Česko zaznamenalo v utorok 2394 nových prípadov nákazy koronavírusom, vyplýva  z údajov tamojšieho

ministerstva zdravotníctva zverejnených v noci na stredu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.
Ide tak o druhý najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie po 3128 prípadoch z 8. septembra.
Reštaurácie v Česku budú musieť svoje prevádzky od štvrtka zatvoriť  už o 22.00 h. Povedal to v utorok

denníku  Mladá  fronta  DNES  minister  zdravotníctva  Roman  Prymula  s  tým,  že  oficiálne  bude  sprísnenie
obmedzení oznámené v stredu.



“Ľudia tam môžu byť v skoršom čase a bohužiaľ to je jedno z najrizikovejších miest. Opatrenie, ktoré sa týkajú
skrátenia (otváracích hodín reštaurácií) na desať hodín večer sa skutočne stane,” vyhlásil nový minister, ktorý v
pondelok nahradil vo funkcii Adama Vojtěcha.

Voči  pozmenenej  dobe  gastronomických  zariadení  sa  ohradili  ich  prevádzkovatelia,  podľa  ktorých  ide  o
radikálny zásah do ich podnikania. Luboš Kastner, ktorý v Asociácii malých a stredných podnikov reprezentuje
reštaurácie,  navrhol,  aby bolo povolené aspoň objednanie  si  jedla  do 22.00  h,  pričom by prevádzky zostali
otvorené do 23.00 h.

Obmedzenia budú platiť od štvrtka aj pre športové podujatia s účasťou divákov. Ako píše portál iDNES.cz,
rezort zdravotníctva zrejme obmedzí počet účastníkov na 100 na vonkajších akciách a na 50 vo vnútri. Výnimky
by mali dostať menej rizikové podujatia.

[Späť na obsah]

18. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-
pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/

Za utorok pribudlo na Slovensku 338 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (až 25
v Banskobystrickom kraji – 14 v okrese Banská Bystrica, okres Veľký Krtíš (4), okres Žiar nad Hronom (3), okresy
Banská Štiavnica a Revúca po 2). Ide o najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Laboratóriá v tento deň
vyšetrili  až 6 231 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 7 269 pozitívne testovaných na
koronavírus a 41 úmrtí,  pričom sa celkom testovalo 423 095 ľudí.  Tu je  prehľad  všetkých doteraz známych
prípadov.

22. septembra 2020 (338 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali rekordných 25 nových prípadov pozitívne testovaného človeka

(doteraz  v  BBSK  celkom  398,  v  okrese  Banská  Bystrica  101).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:
Bratislavský kraj 81 (1 974), Košický kraj 39 (843), Nitriansky kraj 18 (620), Prešovský kraj 29 (788), Trenčiansky
kraj 26 (895), Trnavský kraj 55 (770) a Žilinský kraj 65 (981).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký
Krtíš (4). Po tri prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava. Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú
vo veku od 3 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 41. Na ochorenie COVID-19
zomrel v sobotu 78-ročný muž hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Úmrtie na koronavírus v utorok
potvrdili výsledky pitvy.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 220, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 888 ľudí.
Hospitalizovaných je 143 pacientov, u 115 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 175. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 340.
21. septembra 2020 (175 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 373, v okrese Banská Bystrica 87). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 32 (1
893), Košický kraj 5 (804), Nitriansky kraj 10 (602), Prešovský kraj 14 (759), Trenčiansky kraj 23 (869), Trnavský
kraj 41 (715) a Žilinský kraj 47 (916).

Pozitívny  výsledok  testov  mali  ľudia  vyšetrení  v  Bratislave  (26),  okrese  Ružomberok  (20),  Trnava  (20),
Trenčín (15), Námestovo (10), Nitra (7), Snina (7), Tvrdošín (7), Senica (6), Skalica (5), Žilina (4), Dunajská
Streda (3), Hlohovec (3), Michalovce (3), Nové Mesto nad Váhom (3), Prešov (3), Topoľčany (3), po dva prípady
boli  v  okresoch Banská Bystrica,  Dolný Kubín,  Galanta,  Ilava,  ďalšie  dva prípady v  Košiciach,  ďalej  okrese
Liptovský  Mikuláš,  Malacky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Senec  a  jeden  prípad  zaznamenali  okresy  Čadca,
Humenné, Levoča, Martin, Myjava, Prievidza, Púchov a Zvolen. Je medzi nimi 96 žien a 79 mužov, sú vo veku od
2 do 91 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 40. Na ochorenie COVID-19
zomrel 69 – ročný muž, ktorý bol hospitalizovaný vo fakultnej nemocnici v Prešove. Úmrtie na nový koronavírus
potvrdili  výsledky  pitvy.  Pacient  zomrel  už  8.  septembra.  Potvrdil  to  komunikačný  odbor  Ministerstva
zdravotníctva. Ide tak o 40. úmrtie na toto ochorenie.
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Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 97, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 668 ľudí.
Hospitalizovaných je 140 pacientov,  u 115 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3
146.

20. septembra 2020 (79 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 370, v okrese Banská Bystrica 85). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 25 (1
861), Košický kraj 3 (799), Nitriansky kraj 4 (592), Prešovský kraj 5 (745), Trenčiansky kraj 21 (846), Trnavský
kraj 17 (674) a Žilinský kraj 4 (869).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (19), Trenčín (10), Dunajská Streda (6),
Prievidza (5),  Senec (5),  Trnava (4), Galanta (3),  Hlohovec (3), Ilava (3), Košice (3),  Ružomberok (2), Stará
Ľubovňa (2),  Topoľčany (2)  a  po jednom prípade v  okresoch Čadca,  Humenné,  Malacky,  Námestovo,  Nové
Zámky, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Skalica, Svidník a Šaľa. Je medzi nimi 47 žien a 32
mužov, sú vo veku od 16 do 86 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 23, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 571 ľudí.
Hospitalizovaných je 121 pacientov, u 92 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 9. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 146.
19. septembra 2020 (131 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz v BBSK

celkom 370, v okrese Banská Bystrica 85). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 59 (1 836),
Košický kraj 13 (796), Nitriansky kraj 14 (588), Prešovský kraj 12 (740), Trenčiansky kraj 20 (825), Trnavský kraj
4 (657) a Žilinský kraj 6 (865).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (42), Prievidza (12), Senec (11), Košice
(8), Malacky (5), Nové Zámky (5), Poprad (5), Trenčín (4), Žilina (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica
(3),  Komárno  (3),  Nitra  (3),  Stará  Ľubovňa  (3),  po  dva  prípady  v  okresoch  Dunajská  Streda,  Kežmarok,
Michalovce a jeden prípad zaznamenali v okresoch: Košice a okolie, Levice, Námestovo, Partizánske, Pezinok,
Piešťany, Sabinov, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Tvrdošín a Zlaté Moravce. Je medzi
nimi 63 žien a 68 mužov, sú vo veku od 1 do 84 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 548 ľudí.
Hospitalizovaných je 120 pacientov, u 90 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 090.
18. septembra 2020 (290 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 24 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 367, v okrese Banská Bystrica 82). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 52 (1
804), Košický kraj 22 (763), Nitriansky kraj 30 (585), Prešovský kraj 25 (699), Trenčiansky kraj 20 (764), Trnavský
kraj 42 (620) a Žilinský kraj 30 (777).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (34), Tvrdošín (30), Námestovo (27),
Trenčín  (13),  Košice  (12),  Dunajská  Streda  11,  Žilina  (11),  Prievidza  (10),  Poprad  (9),  Stará  Ľubovňa  (9),
Partizánske (8), Veľký Krtíš (8), Senec (7), Skalica (7), Prešov (6), Trnava (6), Čadca (5), Liptovský Mikuláš (5),
Nové Mesto  nad Váhom (5),  Nové Zámky (5),  Banská Bystrica  (4),  Hlohovec  (4),  Michalovce  (4),  Nitra  (4)
Topoľčany (4). Po tri prípady boli v okresoch Galanta, Komárno, Považská Bystrica, Sabinov, Sobrance, Zvolen a
Žiar nad Hronom, po dva prípady okresy Bardejov, Detva, Dolný Kubín, Púchov, Revúca, Ružomberok a Zlaté
Moravce, jeden prípad zaznamenali  okresy Levice,  Lučenec, Pezinok, Piešťany,  Rimavská Sobota,  Senica a
Trebišov. Je medzi nimi 152 žien a 138 mužov, sú vo veku od 3 rokov do 80 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 129, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 519 ľudí.
Hospitalizovaných je 125 pacientov,  u 106 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
988.

17. septembra 2020 (235 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 14 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 343, v okrese Banská Bystrica 78). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 69 (1
752), Košický kraj 22 (763), Nitriansky kraj 30 (555), Prešovský kraj 25 (699), Trenčiansky kraj 20 (764), Trnavský
kraj 42 (620) a Žilinský kraj 30 (777).

Pozitívny výsledok testov mali  ľudia  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava (48),  Námestovo (12),  Skalica (12),
Snina (11), Trnava (10), Košice (9), Nitra (8), Topoľčany (8), Nové Zámky (7), Prievidza (7), Banská Bystrica (6),
Dunajská Streda (6), Trebišov (6), Trenčín (6), Levice (5), Piešťany (5), Senica (5), Stará Ľubovňa (5), Žilina (5),
Galanta  (4),  Liptovský  Mikuláš  (4),  Michalovce  (4),  Tvrdošín (4),  Bánovce nad Bebravou (3),  Humenné (3),
Poprad (3),  Spišská Nová Ves (3), Žiar nad Hronom (3), Detva (2), Dolný Kubín (2), Ilava (2), Komárno (2),
Prešov (2), Senec (2), a po jednom prípade v okresoch Brezno, Čadca, Lučenec, Malacky, Partizánske, Pezinok,
Púchov, Ružomberok, Svidník, Turčianske Teplice a Veľký Krtíš. Je medzi nimi 116 žien a 119 mužov, sú vo veku
od niekoľkých mesiacov do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 102, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 390 ľudí.



Hospitalizovaných je 128 pacientov,  u 106 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na
pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
827.

16. septembra 2020 (161 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 329, v okrese Banská Bystrica 72). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 32 (1
683), Košický kraj 12 (741), Nitriansky kraj 6 (525), Prešovský kraj 6 (674), Trenčiansky kraj 14 (744), Trnavský
kraj 49 (578) a Žilinský kraj 34 (747).

Pozitívne testovaných bolo 98 mužov a 63 žien vo veku od niekoľkých mesiacov po 86 rokov v okresoch
Bratislava (26), Skalica (20), Tvrdošín (12), Dunajská Streda (10), Trnava (9), Námestovo (9), Senica (7), Žilina
(6), Trenčín (5), Prievidza (5), Košice (5), Sobrance (4), Senec (3), Banská Bystrica (3), Michalovce (3), Nitra (3),
Pezinok (3), Poprad (3), Liptovský Mikuláš (2), Prešov (2), Stará Ľubovňa (2), Banská Štiavnica (1), Bardejov (1),
Čadca (1), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Hlohovec (1), Komárno (1), Levice (1), Lučenec (1), Martin (1), Myjava
(1), Nové Mesto nad Váhom (1), Partizánske (1), Piešťany (1), Púchov (1), Ružomberok (1), Šaľa (1), Turčianske
Teplice (1) a Žiar nad Hronom (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39. Na Slovensku pribudlo ďalšie
úmrtie na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Ide o 66-ročného muža, ktorý bol hospitalizovaný vo Fakultnej
nemocnici v Prešove. Počas hospitalizácie si jeho zdravotný stav vyžiadal podporu umelej pľúcnej ventilácie

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 68, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 288 ľudí.
Hospitalizovaných je 121 pacientov,  u 103 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
694.

15. septembra 2020 (92 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz v BBSK

celkom 323, v okrese Banská Bystrica 69). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 26 (1 651),
Košický kraj 10 (729), Nitriansky kraj 19 (519), Prešovský kraj 10 (666), Trenčiansky kraj 8 (730), Trnavský kraj 5
(529) a Žilinský kraj 12 (713).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (23), Nitra (12), Prešov (5), Žilina (5),
Partizánske (4), Galanta (3), Košice (3), Michalovce (3), Námestovo (3), Nové Zámky (3), Banská Bystrica (2),
Čadca  (2),  Piešťany  (2),  Poprad  (2),  Prievidza  (2),  Senec  (2),  Sobrance  (2),  Stará  Ľubovňa  (2),  Šaľa  (2),
Topoľčany (2), a po jednom prípade v okresoch Gelnica, Malacky Martin, Považská Bystrica, Ružomberok, Snina,
Trebišov, Trenčín. Medzi pozitívne testovanými bolo 48 žien a 44 mužov vo veku od 4 do 90 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 220 ľudí.
Hospitalizovaných je 141 pacientov,  u 107 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  13 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 14. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 178. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
602.

14. septembra 2020 (188 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 13 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

v BBSK celkom 321, v okrese Banská Bystrica 67). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 24
(1 625), Košický kraj 6 (719), Nitriansky kraj 28 (500), Prešovský kraj 47 (656), Trenčiansky kraj 5 (722), Trnavský
kraj 26 (524) a Žilinský kraj 39 (701).

Najviac pozitívnych  testov bolo včera v okresoch Bratislava (21),  Tvrdošín (20),  Nitra (19),  Sabinov (19),
Trnava (16), Snina (14), Prešov (13), Žilina (10), Námestovo (5), Martin (4), Košice (4), Galanta (4), Žarnovica (4).
Pozitívne testovaní boli aj v okresoch Prievidza, Senica, Veľký Krtíš, Topoľčany, Lučenec, Banská Bystrica, Zlaté
Moravce, Vranov nad Topľou, Trenčín, Šaľa, Skalica, Piešťany, Partizánske, Nove Zámky, Michalovce, Levice,
Hlohovec, Gelnica, Brezno a Banská Štiavnica. Pozitívne testovaných bolo 82 mužov a 106 žien vo veku od 8 do
88 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 85, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 214 ľudí.
Hospitalizovaných je 141 pacientov,  u 107 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  13 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 14. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 178. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
516.

13. septembra 2020 (48 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

308). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (1 601), Košický kraj 3 (713), Nitriansky kraj 3
(472), Prešovský kraj 3 (609), Trenčiansky kraj 12 (717), Trnavský kraj 9 (498) a Žilinský kraj 6 (662).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (9), Námestovo (5), Púchov (5), Trnava
(5), Dunajská Streda (3), Ilava (3), Nové Zámky (2), Partizánske (2), Prešov (2), Bardejov (1), Čadca (1), Galanta
(1), Košice (1), Košice a okolie (1), Levice (1), Malacky (1), Michalovce (1), Považská Bystrica (1), Senec (1),
Trenčín (1) a Žarnovica (1). Bolo medzi nimi 23 žien a 25 mužov vo veku od 10 do 81 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38. Vo svidníckej nemocnici
zomrel  v uplynulých dňoch pacient,  u ktorého neskôr potvrdili  ochorenie COVID-19.  Uviedla to komunikačná
špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. Išlo o internistického pacienta, ktorý bol v nemocnici
krátko  hospitalizovaný  a  náhle  zomrel.  Ministerstvo  zdravotníctva  však  zatiaľ  nezaradilo  tento  prípad  medzi
oficiálne úmrtia na COVID-19.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 129 ľudí.



Hospitalizovaných je 129 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej
ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 413.

Za jediný deň pribudlo vo svete 307 930 ľudí infikovaných koronavírusom, Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO)  očakáva,  že  počet  obetí  choroby  COVID-19  v  Európe  stúpne  v  mesiacoch  október  a  november.
Momentálne je smrtnosť na toto ochorenie stabilná – napriek nárastu počtu prípadov v Európe.

12. septembra 2020 (79 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v sobotu zaevidovali  5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom  307).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  24  (1  590),  Košický  kraj16  (710),
Nitriansky kraj 12 (469), Prešovský kraj 4 (606), Trenčiansky kraj 2 (705), Trnavský kraj 12 (489) a Žilinský kraj 4
(656).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (21), Michalovce (10), Galanta (9), Nové Zámky (6),
Košice (5), Banská Bystrica (4), Nitra (4), Hlohovec (2), Malacky (2), Ružomberok (2), Stará Ľubovňa (2), Žilina
(2),  Bardejov  (1),  Humenné  (1),  Levice(1),  Lučenec  (1),  Pezinok  (1),  Považská  Bystrica  (1),  Prievidza  (1),
Topoľčany (1), Trebišov (1) a Trnava (1). Medzi pozitívne testovanými bolo 47 žien a 32 mužov vo veku od 13 do
91 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je na čísle 38.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 124 ľudí.
Hospitalizovaných je 130 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 370.
11. septembra 2020 (201 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v piatok zaevidovali  19 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 302).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  50  (1  566),  Košický  kraj  20  (694),
Nitriansky kraj 23 (457), Prešovský kraj 15 (602), Trenčiansky kraj 27 (703), Trnavský kraj 16 (477) a Žilinský kraj
31 (652).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (46),  Žilina  (11),  Michalovce  (10),  Prešov  (10),
Trenčín (9), Tvrdošín (9), Lučenec (7), Košice (6), Púchov (6), Trnava (6), Komárno (5), Považská Bystrica (5),
Šaľa (5),  Galanta (4),  Nitra (4),  Nové Zámky (4),  Veľký Krtíš (4),  Banská Bystrica (3),  Dunajská Streda (3),
Hlohovec (3), Ilava (3), Liptovský Mikuláš (3), Námestovo (3), Prievidza (3), Sobrance (3), Topoľčany (3), Malacky
(2), Medzilaborce (2), Pezinok (2), Žarnovica (2), Banská Štiavnica (1), Brezno (1), Bytča (1), Čadca (1), Dolný
Kubín (1), Kysucké Nové Mesto (1), Levice (1), Martin (1), Partizánske (1), Snina (1), Stará Ľubovňa (1), Trebišov
(1), Vranov nad Topľou (1), Zlaté Moravce (1) a Zvolen (1). Bolo medzi nimi 86 žien a 115 mužov vo veku od
niekoľkých mesiacov do 88 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa oficiálne zvýšil o jedného a je na čísle 38. Vo
Fakultnej nemocnici v Nitre v zomrel 5. septembra 65 – ročný muž, u ktorého pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu
formu COVID-19.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 33, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 114 ľudí.
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 98 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 14 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 9. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 301.
10. septembra 2020 (186 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 11 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 283).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  47  (1  516),  Košický  kraj  11  (674),
Nitriansky kraj 29 (434), Prešovský kraj 10 (587), Trenčiansky kraj 15 (676), Trnavský kraj 32 (461) a Žilinský kraj
31 (621).

Pozitívne testy malo 96 žien a 90 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. Najviac ľudí bolo pozitívnych na COVID-
19 v okresoch Bratislava (38), Trnava (12),  Tvrdošín (11),  Dunajská Streda (11),  Nitra (9),  Nové Zámky (8),
Galanta (7), Trenčín (6), pozitívne testy boli aj v okresoch Banská Bystrica a Lučenec (3),Rimavská Sobota (2),
Banská Štiavnica, Brezno a Detva po jednom, Čadca, Dolný Kubín, Galanta, Ilava, Komárno, Košice, Levice,
Levoča, Liptovský Mikuláš,  Malacky,  Michalovce, Myjava,  Námestovo,  Nové Mesto nad Váhom, Partizánske,
Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, ,  Ružomberok, Senec, Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa, Šaľa,
Topoľčany, Trebišov, Vranov nad Topľou a Žilina.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 80, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 081 ľudí.
Hospitalizovaných je 117 pacientov, u 94 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 15 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 134.
9. septembra 2020 (178 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali  13 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 272).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  40  (1  469),  Košický  kraj  37  (663),
Nitriansky kraj 19 (405), Prešovský kraj 21 (577), Trenčiansky kraj 11 (661), Trnavský kraj 14 (429) a Žilinský kraj
23 (590).

Pozitívne testovaní boli  vyšetrení v okresoch: Bratislava (33), Michalovce (17), Košice (12), Lučenec (12),
Nitra (12), Stará Ľubovňa (10), Žilina (9), Trnava (8), Nové Zámky (5), Prešov (5), Sobrance (5), Tvrdošín (5),
Dolný Kubín (3), Galanta (3), Liptovský Mikuláš (3), Malacky (3), Prievidza (3), Púchov (3), Senec (3), Vranov nad
Topľou (3), Námestovo (2), Považská Bystrica (2), Trebišov (2), Trenčín (2), Bytča (1), Hlohovec (1), Kežmarok
(1), Partizánske (1), Pezinok (1), Piešťany (1), Skalica (1), Snina (1), Spišská Nová Ves (1), Stropkov (1), Šaľa
(1), Topoľčany (1) a Zvolen (1). Je medzi nimi 89 žien a 89 mužov, sú vo veku od 3 do 83 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 54, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 001 ľudí.



Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 95 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na pľúcnej
ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 137. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 028.

8. septembra 2020 ( 161 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali päť nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 259).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  58  (1  429),  Košický  kraj  10  (626),
Nitriansky kraj 17 (386), Prešovský kraj 23 (556), Trenčiansky kraj 12 (650), Trnavský kraj 11 (415) a Žilinský kraj
25 (567).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (44),  Tvrdošín (17),  Prešov  (9),  Nitra  (8),  Stará
Ľubovňa (7), Žilina (7), Malacky (5), Michalovce (5), Senec (5), Trenčín (5), Komárno (4), Pezinok (4), Trnava (4),
Galanta (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Prievidza (3), Snina (3), Dunajská Streda (2), Poprad (2), Šaľa (2),
Banská Bystrica (1), Brezno (1), Detva (1), Gelnica (1), Hlohovec (1), Ilava (1), Liptovský Mikuláš (1), Lučenec
(1),  Nové Mesto nad Váhom (1),  Partizánske (1),  Považská Bystrica  (1),  Rimavská Sobota (1),  Sabinov (1),
Skalica (1), Sobrance (1) a Svidník (1), Je medzi nimi 78 žien a 83 mužov, sú vo veku od 2 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 34, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 947 ľudí.
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 98 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 17 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 119. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 904.
V  nitrianskej  nemocnici  zomrelo  16-ročné  dievča,  u  ktorého  predtým  potvrdili  ochorenie  COVID-19.

Nemocnica však upozorňuje, že presnú príčinu úmrtia bude možné určiť až po pitve.
V utorok pribudlo v susednom Česku rekordných 1 164 prípadov. Je to prvýkrát od začiatku pandémie, keď

toto číslo prekonalo hranicu tisíc. Doterajšie maximum bolo z piatka – 796 prípadov. V krajine je aktuálne s
COVID-19 chorých 9 272 ľudí.

7. septembra 2020 ( 91 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali  dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 254). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 39 (1 371), Košický kraj 4 (616), Nitriansky
kraj 17 (369), Prešovský kraj 5 (533), Trenčiansky kraj 6 (638), Trnavský kraj 7 (404) a Žilinský kraj 11 (542).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (31), Nitra (13), Tvrdošín (6), Humenné (3), Malacky
(3), Púchov (3), Senec (3), Šaľa (3), Trnava (3), Michalovce (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Ružomberok (2),
Senica (2), Skalica (2), Trebišov (2), Banská Bystrica (1), Kysucké Nové Mesto (1), Liptovský Mikuláš (1), Nové
Zámky (1), Považská Bystrica (1), Prešov (1), Vranov nad Topľou (1), Zvolen (1) a Žilina (1). Je medzi nimi 53
žien a 38 mužov, sú vo veku od 1 do 90 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 77, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 913 ľudí.
Hospitalizovaných je 110 pacientov, u 90 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 17 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 91. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 777.
Podľa WHO bolo vo svete už viac ako 27 miliónov ľudí pozitívne testovaných na koronavírus, počet obetí

presahuje číslo 890 tisíc.
6. septembra 2020 (22 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 252). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (1 332), Košický kraj 2 (612), Nitriansky
kraj 0 (352), Prešovský kraj 3 (528), Trenčiansky kraj 1 (632), Trnavský kraj 5 (397) a Žilinský kraj 0 (531).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (11),  Trnava  (4),  Prešov  (3),  Michalovce  (2),
Hlohovec (1) a Púchov (1). Je medzi nimi 8 žien a 14 mužov, sú vo veku od 11 do 79 rokov

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 34, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 836 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 78 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 88. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 763.
Kuriózna  situácia  nastala  po  štvrtkovom  zasadnutí  konzília  epidemiológov,  infektológov  a  verejných

zdravotníkov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí i hlavný hygienik Ján Mikas zostali v preventívnej karanténe po
tom,  čo  boli  v  kontakte  s  pozitívne  testovaným  členom konzília  na  COVID-19.  Testovanie  podstúpia  všetci
zúčastnení v utorok.

5. septembra 2020 (88 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 252).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  37  (1  321),  Košický  kraj  10  (610),
Nitriansky kraj 22 (352), Prešovský kraj 7 (525), Trenčiansky kraj 3 (631), Trnavský kraj 7 (392) a Žilinský kraj 2
(531).

Pozitívne testovaní boli v sobotu vyšetrení v okresoch: Bratislava (34), Nové Zámky (11), Michalovce (8), Nitra
(8), Stará Ľubovňa (5), Trnava (3), Dunajská Streda (2), Komárno (2), Malacky (2). Trebišov (2), Dolný Kubín (1),
Galanta (1), Ilava (1), Levice (1), Piešťany (1), Púchov (1), Ružomberok (1), Sabinov (1), Senec (1), Snina (1) a
Trenčín (1). Je medzi nimi 46 žien a 42 mužov, sú vo veku od 6 do 83 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 802 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 78 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 88. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 775.
4. septembra 2020 (226 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v piatok zaevidovali  9  nových prípadov pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 252).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  51  (1  284),  Košický  kraj  22  (600),



Nitriansky kraj 15 (330), Prešovský kraj 8 (518), Trenčiansky kraj 10 (628), Trnavský kraj 8 (385) a Žilinský kraj 18
(529).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (75), Nitra (22), Tvrdošín (20), Prešov (8), Dunajská
Streda (6),  Košice  (6),  Nové  Zámky (6),  Pezinok  (6),  Trnava (6),  Žilina  (6),  Senec  (5),  Stará  Ľubovňa  (5),
Michalovce (4), Prievidza (4), Šaľa (4), Trenčín (4), Lučenec (3), Poprad (3), Spišská Nová Ves (3), Vranov nad
Topľou (3), Banská Bystrica (2), Bardejov (2), Čadca (2), Ružomberok (2), Sabinov (2), Senica (2), Skalica (2),
Veľký Krtíš (2), Žiar nad Hronom (2), Dolný Kubín (1), Komárno (1), Malacky (1), Martin (1), Námestovo (1),
Považská Bystrica (1), Snina (1), Sobrance (1), Topoľčany (1), Je medzi nimi 104 žien a 122 mužov, sú vo veku
od 1 do 81 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 104, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 797 ľudí.
Hospitalizovaných je 95 pacientov, u 73 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 8 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 692.
3. septembra 2020 (137 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali  5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 243).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  87  (1  233),  Košický  kraj  14  (578),
Nitriansky kraj 34 (315), Prešovský kraj 24 (510), Trenčiansky kraj 9 (618), Trnavský kraj 16 (377) a Žilinský kraj
33 (511).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (42), Nitra (11), Michalovce (9), Košice (6), Senec (6),
Žilina (5), Spišská Nová Ves (5), Liptovský Mikuláš (4), Stará Ľubovňa (4), Prešov (4), Trenčín (4), Tvrdošín (4),
Brezno (3), Dunajská Streda (3), Banská Bystrica (2), Partizánske (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Trnava (2),
Čadca (1), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Ilava (1), Komárno (1), Kysucké Nové Mesto (1), Malacky (1), Martin (1),
Nové Zámky (1), Piešťany (1), Považská Bystrica (1), Rožňava (1), Ružomberok (1), Skalica (1), Sobrance (1),
Topoľčany (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi 67 žien a 70 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 91
rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 76, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 693 ľudí.
Hospitalizovaných je 92 pacientov, u 70 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 9 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 6. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 570.
2. septembra 2020 (121 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v stredu zaevidovali  6 nových prípadov pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 238).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  50  (1  146),  Košický  kraj  13  (564),
Nitriansky kraj 15 (281), Prešovský kraj 9 (486), Trenčiansky kraj 5 (609), Trnavský kraj 7 (361) a Žilinský kraj 16
(478).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (44),  Nitra  (12),  Michalovce  (10),  Tvrdošín  (7),
Liptovský Mikuláš (6),  Prešov (6),  Malacky (3),  Nové Zámky (3),  Senec (3),  Trenčín (3),  Zvolen (3),  Banská
Bystrica (2), Rožňava (2), Skalica (2), Trnava (2), Bardejov (1), Brezno (1), Dunajská Streda (1), Galanta (1),
Námestovo  (1),  Piešťany  (1),  Poprad  (1),  Považská  Bystrica  (1),  Púchov  (1),  Sabinov  (1),  Sobrance  (1),
Turčianske Teplice (1) a Žilina (1). Je medzi nimi 63 žien a 58 mužov, sú vo veku od 4 do 81 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 94, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 617 ľudí.
Hospitalizovaných je 105 pacientov, u 70 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 10 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 6. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 509.
1. septembra 2020 (53 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

232). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 16 (1 096), Košický kraj 21 (551), Nitriansky kraj 2
(266), Prešovský kraj 6 (477), Trenčiansky kraj 1 (604), Trnavský kraj 1 (354) a Žilinský kraj 4 (462).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Michalovce (19), Bratislava (13), Košice (2), Poprad (2), Prešov
(2), Senec (2), Zvolen (2), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Dunajská Streda (1), Komárno (1), Liptovský Mikuláš (1),
Pezinok (1), Ružomberok (1), Svidník (1), Trenčín (1), Vranov nad Topľou (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi
28 žien a 25 mužov vo veku od 2 do 85 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o štyroch na 37.
Na Slovensku pribudli štyri potvrdené úmrtia v súvislosti s ochorením COVID-19. Celkovo tak v našej krajine

evidujeme  37  úmrtí.  Štyri  nové  úmrtia  sú  potvrdené  na  základe  vykonaných  pitiev  zosnulých  a  všetkých
indikovaných pomocných laboratórnych vyšetrovacích metód.

Na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 zomrela 22. augusta 89-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Prešove,
23.  augusta  78-ročná  žena  vo  Fakultnej  nemocnici  v  Trenčíne,  v  rovnaký  deň  83-ročný  muž  vo  Fakultnej
nemocnici v Prešove a 30. augusta 64-ročný muž v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 45, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 523 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 73 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 486.
31. augusta 2020 (72 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 230). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 19 (1 080), Košický kraj 9 (530), Nitriansky
kraj 12 (264), Prešovský kraj 3 (471), Trenčiansky kraj 12 (603), Trnavský kraj 6 (353) a Žilinský kraj 5 (458).

Pozitívne výsledky na nový koronavírus malo v pondelok 38 mužov a 34 žien vo veku od 4 do 69 rokov v
okresoch Bratislava (19), Nitra (10), Michalovce (7), Trenčín (5), Považská Bystrica (4), Trnava (3), pozitívne



testovaní ľudia boli aj v okresoch Zvolen (2), Komárno, Trebišov, Dolný Kubín, Ružomberok, Prešov, Banská
Bystrica (2), Veľký Krtíš, Tvrdošín, Svidník, Púchov, Piešťany, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Galanta a
Brezno.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 101, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 478 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 71 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 478.
30. augusta 2020 (41 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 9 (1 061), Košický kraj 21 (521), Nitriansky
kraj 1 (252), Prešovský kraj 6 (468), Trenčiansky kraj 0 (591), Trnavský kraj 1 (347) a Žilinský kraj 3 (453).

Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 20 žien vo veku od 10 do 86 rokov v okresoch Michalovce (18),
Bratislava (9), Žilina (3), Prešov (2), Sabinov (2), Bardejov (1), Košice (1), Rožňava (1), Svidník (1), Šaľa (1),
Trebišov (1) a Trnava (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 99, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 377 ľudí.
Hospitalizovaných je 77 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 507.
29. augusta 2020 (34 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v sobotu zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (1 052), Košický kraj 1 (500), Nitriansky
kraj 7 (251), Prešovský kraj 4 (462), Trenčiansky kraj 1 (591), Trnavský kraj 3 (346) a Žilinský kraj 5 (450).

Pozitívne testovaných bolo 18 mužov a 16 žien vo veku od 3 do 62 rokov v okresoch Bratislava (12), Žilina
(5), Nitra (4), Nové Zámky (3), Sabinov (2), Prešov (2), Galanta (1), Hlohovec (1), Michalovce (1), Považská
Bystrica (1), Rimavská Sobota (1) a Trnava (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 24, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 278 ľudí.
Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 50 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 565
28. augusta 2020 (114 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

223). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 35 (1 040), Košický kraj 19 (499), Nitriansky kraj
12 (244), Prešovský kraj 6 (458), Trenčiansky kraj 12 (590), Trnavský kraj 14 (343) a Žilinský kraj 13 (445).

Pozitívne testovaných bolo 58 mužov a 56 žien.  Najviac testov z pozitívnym výsledkom bolo v okresoch
Bratislava (26), Michalovce (11), Trnava (10), Nitra (7), Žilina (5). Ďalej aj v okresoch Senec, Senica, Myjava,
Sabinov,  Piešťany,  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Vranov  nad  Topľou,  Prešov,  Trenčín,  Ružomberok,  Liptovský
Mikuláš, Košice, Šaľa, Námestovo, Čadca, Púchov, Ilava, Pezinok, Prievidza, Malacky, Zvolen, Lučenec, Snina,
Považská Bystrica, Skalica, Nové Zámky či Komárno.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 254 ľudí.
Hospitalizovaných je 74 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 555.
27. augusta 2020 (102 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  vo štvrtok zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 220).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  33  (1  005),  Košický  kraj  15  (480),
Nitriansky kraj 12 (232), Prešovský kraj 7 (452), Trenčiansky kraj 10 (578), Trnavský kraj 6 (329) a Žilinský kraj 18
(432).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (30), Námestovo (13), Žilina (8), Nitra (7), Trenčín (6),
Rožňava (5), Senica (5), Prešov (3), Bytča (2), Dolný Kubín (2), Galanta (2), Komárno (2), Liptovský Mikuláš (2),
Prievidza (2), Púchov (2), Stará Ľubovňa (2), Hlohovec (1), Humenné (1), Kysucké Nové Mesto (1), Nové Zámky
(1), Piešťany (1), Poprad (1), Rimavská Sobota (1), Šaľa (1) a Topoľčany (1). Je medzi nimi 56 žien a 46 mužov,
sú vo veku od 4 do 82 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 19, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 225 ľudí.
Hospitalizovaných je 72 pacientov, u 49 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 6 pacienti a na pľúcnej

ventilácii piati. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 470.
26. augusta 2020 (90 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  stredu  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 219). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (972), Košický kraj 8 (465), Nitriansky
kraj 4 (220), Prešovský kraj 22 (445), Trenčiansky kraj 15 (568), Trnavský kraj 4 (323) a Žilinský kraj 8 (414).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (22), Ilava (6), Michalovce (6), Poprad
(6), Stará Ľubovňa (5), Trenčín (5), Žilina (4), Bardejov (3), Dunajská Streda (3), Nitra (3), Prešov (3), Prievidza
(3), Kežmarok (2), Košice (2), Liptovský Mikuláš (2), Malacky (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Banská
Bystrica (1), Brezno (1), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Považská Bystrica (1), Sabinov (1), Senec (1), Šaľa (1) a
Trnava (1). Je medzi nimi 37 žien a 53 mužov, sú vo veku od 5 do 78 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 206 ľudí.



Hospitalizovaných je 75 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej
ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 387.

25. augusta 2020 (84 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  utorok  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 217). V ďalších krajoch to po korekcii MZ SR vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 29 (945), Košický kraj
23 (457), Nitriansky kraj 8 (216), Prešovský kraj 1 (423), Trenčiansky kraj 12 (553), Trnavský kraj 7 (319) a
Žilinský kraj 2 (406).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8),
Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská
Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a
Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 192 ľudí.
Hospitalizovaných je 70 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 311.
24. augusta 2020 (28 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne  testovaného  človeka

(doteraz celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (871), Košický kraj 6 (426),
Nitriansky kraj 1 (207), Prešovský kraj 5 (419), Trenčiansky kraj 4 (536), Trnavský kraj 1 (306) a Žilinský kraj 5
(404).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch Bratislava (4), Michalovce (3), Košice (3), Žilina (3),
Sabinov (2), Trenčín (2), Prievidza (1), Prešov (1), Pezinok (1), Topoľčany (1), Humenné (1), Nové Mesto nad
Váhom (1), Dolný Kubín (1), Námestovo (1), Malacky (1), Snina (1) a Galanta (1). Je medzi nimi 13 žien a 15
mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 86 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 167 ľudí.
Hospitalizovaných je 65 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 252.
23. augusta 2020 (68 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 13 (865), Košický kraj 13 (420), Nitriansky
kraj 2 (206), Prešovský kraj 3 (414), Trenčiansky kraj 6 (532), Trnavský kraj 3 (305) a Žilinský kraj 0 (399).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch Bratislava (41), Michalovce (6), Senec (3), Nové
mesto nad Váhom (3), Prešov (2), Piešťany (2), Hlohovec (2), Košice (2), Trnava (1), Trenčín (1), Komárno (1),
Dunajská Streda (1), Bardejov (1), Považská Bystrica (1) a Malacky (1). Je medzi nimi 28 žien a 40 mužov vo
veku od 3 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 153 ľudí.
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 40 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 238.
22. augusta 2020 (40 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 45 (910), Košický kraj 8 (428), Nitriansky
kraj 1 (207), Prešovský kraj 3 (417), Trenčiansky kraj 5 (537), Trnavský kraj 6 (311) a Žilinský kraj 0 (399).

Na Slovensku v sobotu medzi pozitívne testovanými bolo 28 mužov a 12 žien vo veku od 1 do 59 rokov v
okresoch Bratislava (12), Michalovce (11), Trenčín (4), Piešťany (2), Nitra (2), Humenné (1), Košice (1), Malacky
(1), Myjava (1), Považská Bystrica (1), Prešov (1), Trebišov (1), Trnava (1) a Vranov nad Topľou (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 1, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 148 ľudí.
Hospitalizovaných je 61 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 175.
21. augusta 2020 (91 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 46 (852), Košický kraj 10 (407), Nitriansky kraj 0
(204), Prešovský kraj 11 (411), Trenčiansky kraj 6 (526), Trnavský kraj 4 (302) a Žilinský kraj 10 (399).

Pozitívne testovaných bolo 49 mužov a 42 žien vo veku od 8 do 78 rokov v okresoch Bratislava (40), Žilina
(8), Košice (6), Senec (3), Pezinok (3), Michalovce (3), Vranov nad Topľou (2), Trnava (2), Trenčín (2), Stará
Ľubovňa (2), Prešov (2), Poprad (2), Bardejov (2), Galanta (2), Bánovce nad Bebravou (1), Banská Bystrica (1),
Ilava (1),  Levoča (1),  Liptovský Mikuláš (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Púchov (1),  Revúca (1),  Rimavská
Sobota (1), Trebišov (1), Tvrdošín (1) a Žiar nad Hronom (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 102, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 147 ľudí.
Hospitalizovaných je 62 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 136.
20. augusta 2020 (123 nových prípadov)



V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom
211). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 41 (806), Košický kraj 10 (397), Nitriansky kraj 7
(204), Prešovský kraj 8 (400), Trenčiansky kraj 20 (520), Trnavský kraj 23 (298) a Žilinský kraj 13 (389).

Pozitívne testy malo 76 mužov a 47 žien vo veku od 3 do 86 rokov v okresoch: Bratislava (34), Trnava (17),
Trenčín (13), Žilina (8), Spišská Nová Ves (6), Senec (5), Prešov (5), Dunajská Streda (4), Čadca (3), Prievidza
(3), Vranov nad Topľou (3), Nové Zámky (3), Galanta (2), Nitra (2), Michalovce (2), Ilava (2), Kysucké Nové Mesto
(1), Bánovce nad Bebravou (1), Púchov (1), Košice (1), Komárno (1), Pezinok (1), Banská Bystrica (1), Malacky
(1), Šaľa (1), Trebišov (1) a Námestovo (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 31, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 045 ľudí.
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 44 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 54. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 147.
„Epidemiologická situácia, ktorú na dennej báze sledujeme a vyhodnocujeme, je pod kontrolou. Nárast počtu

potvrdených  prípadov  ochorenia  COVID-19  je  výsledok  aktívneho  a  dôsledného  dohľadávania  kontaktov  v
lokalizovaných ohniskách nákazy a ich nárazového testovania na ochorenie COVID-19 v ostatných dňoch. Vyšší
výskyt ochorenia COVID-19 sme preto očakávali,“

informoval Úrad verejného zdravotníctva.
19. augusta 2020 (80 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

210). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (765), Košický kraj 3 (387), Nitriansky kraj 1
(197), Prešovský kraj 8 (392), Trenčiansky kraj 17 (500), Trnavský kraj 13 (275) a Žilinský kraj 7 (376).

Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 28 mužov a 52 žien vo veku od 3 do 94 rokov v okresoch: Bratislava (24),
Dunajská Streda (12), Ilava (5), Žilina (5), Trenčín (4), Prešov (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica
(2), Prievidza (2), Sabinov (2), Košice (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Michalovce (1), Nové Mesto nad
Váhom (1), Zvolen (1), Myjava (1), Zlaté Moravce (1), Senec (1), Ružomberok (1), Púchov (1), Dolný Kubín (1),
Lučenec (1) a Piešťany (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 17, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 014 ľudí.
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 44 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 54. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1
055.

18. augusta 2020 (100 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 206). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 47 (738), Košický kraj 7 (384), Nitriansky
kraj 2 (196), Prešovský kraj 6 (384), Trenčiansky kraj 9 (483), Trnavský kraj 20 (262) a Žilinský kraj 9 (369).

Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 52 mužov a 48 žien vo veku od 5 do 98 rokov v okresoch Senec (23),
Bratislava (21), Dunajská Streda (11), Žilina (6), Trenčín (6), Prešov (5), Galanta (5), Trnava (3), Michalovce (3),
Nitra (2), Košice (2), Pezinok (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Prievidza (1), Bytča (1), Sobrance (1), Trebišov (1),
Malacky (1) Čadca (1), Bánovce nad Bebravou (1), Medzilaborce (1), Skalica (1) a Tvrdošín (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o dvoch na číslo 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 17, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 997 ľudí.
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 992.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí vysvetlil, prečo v strede týždňa bývajú počty infikovaných koronavírusom

najvyššie. Počas víkendu totiž laboratóriá testujú menej, v pondelok a utorok sa potom zhromažďujú kontakty
pozitívnych prípadov, preto sa v ďalšie dni ukážu nové prípady medzi blízkymi kontaktmi už pozitívnych ľudí.17.
augusta 2020 (15 nových prípadov)

V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz
celkom 206). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (691), Košický kraj 2 (377), Nitriansky
kraj 1 (194), Prešovský kraj 1 (378), Trenčiansky kraj 4 (474), Trnavský kraj 3 (242) a Žilinský kraj 1 (360).

Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3),
Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov
(1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 980 ľudí.
Hospitalizovaných je 71 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 911.
Na Slovensku pribudli v utorok dve úmrtia pacientov s ochorením COVID-19. Pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu

formu tohto ochorenia u 80-ročnej  pacientky z Košíc,  ktorá bola hospitalizovaná v  Univerzitnej  nemocnici  L.
Pasteura v Košiciach. Druhým zosnulým s rovnakou príčinou úmrtia je 79-ročný muž zo Spišskej Belej, ktorý bol
hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana v Prešove. Obidve úmrtia sa zavedú do štatistík za 18.
august 2020.

16. augusta 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (689), Košický kraj 2 (375), Nitriansky
kraj 0 (193), Prešovský kraj 0 (377), Trenčiansky kraj 0 (470), Trnavský kraj 0 (239) a Žilinský kraj 0 (359).

Pozitívne testovaní boli traja muži a dve ženy vo veku od 27 do 82 rokov z Bratislavy (3) a Košíc (2).



Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí.
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 39 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 907.
15. augusta 2020 (47 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 18 (686), Košický kraj 3 (373), Nitriansky
kraj 2 (193), Prešovský kraj 8 (377), Trenčiansky kraj 9 (470), Trnavský kraj 7 (239) a Žilinský kraj 0 (359).

V okresoch zaevidovali nové prípady infikovania koronavírusom takto: Bratislava (12), Senec (5), Prievidza a
Trenčín  po 4,  Prešov a  Trnava po 3,  Michalovce,  Skalica  a Poprad  po  2,  Nové Zámky,  Galanta,  Pezinok,
Sabinov, Bánovce nad Bebravou, Trebišov, Dunajská Streda, Humenné, Vranov nad Topľou, Nitra po jednom. Je
medzi nimi 26 mužov a 21 žien, sú vo veku od 6 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí.
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 37 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii  štyria.  Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Aktuálne je na Slovensku 902 ľudí s potvrdenou
chorobou COVID-19.

14. augusta 2020 (54 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok nezaevidovali 5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 16 (668), Košický kraj 1 (370), Nitriansky
kraj 1 (191), Prešovský kraj 6 (369), Trenčiansky kraj 15 (461), Trnavský kraj 6 (232) a Žilinský kraj 4 (359).

Najviac  nových  prípadov  infikovania  koronavírusom  pribudlo  v  okrese  Bratislava  (12).  Nasledujú  okresy
Trenčín (9), Prešov (4), Dunajská Streda (4), Bánovce nad Bebravou (3), Senec (3), Vranov nad Topľou (2), Žilina
(2), Revúca (2), Trnava (2), Bytča (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Žiar nad Hronom (1), Košice (1), Ilava (1),
Pezinok (1), Zvolen (1), Čadca (1), Detva (1), Nitra (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 28 mužov a 26 žien vo veku
od 6 do 84 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí.
Hospitalizovaných je 50 pacientov, u 36 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49.
13. augusta 2020 (62 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (652), Košický kraj 3 (369), Nitriansky
kraj 4 (190), Prešovský kraj 8 (363), Trenčiansky kraj 23 (446), Trnavský kraj 10 (226) a Žilinský kraj 2 (355).

Pozitívne testovaných ľudí zaevidovali v okresoch: Nové Mesto nad Váhom (11), Trenčín (11), Bratislava (10),
Dunajská Streda (4), Nitra (3), Vranov nad Topľou (3), Košice (3), Trnava (3), Galanta (2), Žilina (2), Medzilaborce
(2), Humenné (1), Malacky (1), Sabinov (1), Stropkov (1), Šaľa (1), Skalica (1), Pezinok (1) a Považská Bystrica
(1). Je medzi nimi 26 mužov a 36 žien, sú vo veku od 9 do 84 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 944 ľudí.
Hospitalizovaných je 51 pacientov, u 37 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
12. augusta 2020 (49 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 10 (640), Košický kraj 12 (366), Nitriansky
kraj 0 (186), Prešovský kraj 19 (355), Trenčiansky kraj 6 (423), Trnavský kraj 2 (216) a Žilinský kraj 0 (353).

Pozitívne  testovaní  ľudia  boli  zacytení  v  okresoch  Košice  (12),  Vranov  nad  Topľou  (10),  Bratislava  (8),
Stropkov (3),  Prešov (3),  Trenčín  (3),  Pezinok  (2),  Prievidza  (2),  Galanta  (2),  Bardejov (2),  Kežmarok (1)  a
Partizánske (1). Je medzi nimi 27 mužov a 22 žien, sú vo veku od 15 do 83 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 55, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 939 ľudí.
Hospitalizovaných je 57 pacientov, u 43 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
11. augusta 2020 (75 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  utorok  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 23 (630), Košický kraj 5 (354), Nitriansky
kraj 1 (186), Prešovský kraj 3 (336), Trenčiansky kraj 7 (417), Trnavský kraj 30 (214) a Žilinský kraj 4 (353). Je to
najvyšší počet infikovaných osôb od 22. apríla.

V  okrese  Galanta  pribudlo  21  infkovaných,  v  Bratislave  16,  v  okrese  Senec  7,  v  okrese  Bánovce  nad
Bebravou 5, v okrese Trnava 4, v okrese Dunajská Streda 3, v Košiciach a okresoch Kysucké Nové Mesto,
Prešov, Skalica, Trebišov po dvaja nakazení, v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Nové Mesto Nad
Váhom, Nové Zámky, Rožňava, Ružomberok, Trenčín, Vranov nad Topľou a Zvolen po jednom.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 884 ľudí.
Hospitalizovaných je 58 pacientov, u 40 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.



V utorok Pandemická komisia vlády SR odobrila Pandemický plán, ktorý počíta s viacerými fázami pandémie
koronavírusu u nás. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovensko sa teraz nachádza v prvej fáze.

V druhej  fáze pandémie by nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných
osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník  a  oddelení  by bola viac ako 50-percentná a vznikali  by
ohniská nákazy. v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej
mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami.

V  prípade  tretej  fázy  by  Slovensko  opätovne  vyhlásilo  núdzový  stav.  Išlo  by  o  ďalšie  zhoršenie
epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a
oddelení by v tejto fáze bola viac ako 75-percentná. Pri nej by vznikali ohniská nákazy, ktoré by príslušné okresné
úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvorili do karantény. Podľa rezortu zdravotníctva
je cieľom tohto opatrenia spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia by platila aj pre ďalšie
nemocnice.

V pandemickom pláne je zadefinovaná aj štvrtá fáza. V nej ide o postupný návrat do tzv. medzipandemického
obdobia.

10. augusta 2020 (16 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v pondelok zaevidovali  tri  nové prípady pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 198). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (607), Košický kraj 1 (349), Nitriansky
kraj 0 (185), Prešovský kraj 0 (333), Trenčiansky kraj 9 (410), Trnavský kraj 0 (184) a Žilinský kraj 1 (349).

Pozitívny test malo 9 mužov a 7 žien vo veku od 19 do 83 rokov v okresoch Bánovce nad Bebravou (4),
Prievidza  (4),  Žiar  nad  Hronom  (2),  Bratislava  (2),  Žarnovica  (1),  Košice  (1),  Kysucké  Nové  Mesto  (1)  a
Partizánske (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 874 ľudí.
Hospitalizovaných je 41 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
9. augusta 2020 (3 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 195). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (605), Košický kraj 0 (348), Nitriansky
kraj 0 (185), Prešovský kraj 0 (333), Trenčiansky kraj 1 (401), Trnavský kraj 0 (184) a Žilinský kraj 0 (348). Išlo o
prípady v okresoch Bratislava, Senec a Trenčín.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o dvoch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 866 ľudí.
Hospitalizovaných je 45 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
8. augusta 2020 (30 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  sobotu  zaevidovali  dva nové prípady pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 195). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (603), Košický kraj 5 (348), Nitriansky
kraj 0 (185), Prešovský kraj 2 (333), Trenčiansky kraj 4 (400), Trnavský kraj 13 (184) a Žilinský kraj 3 (348).

V okrese Dunajská Streda odhalili 5 infikovaných, v okrese Galanta a Trnava po 4, v okrese Myjava troch, v
Košiciach, v okrese Žilina a  Spišská Nová Ves dvoch, v Bratislave a okresoch Čadca, Lučenec, Michalovce,
Poprad, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota po jednom. Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 9 žien vo veku od
19 do 85 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 3, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 864 ľudí.
Hospitalizovaných je 43 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
7. augusta 2020 (43 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  piatok  zaevidovali  jeden nový  prípad  pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 193). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 9 (602), Košický kraj 7 (343), Nitriansky
kraj 4 (185), Prešovský kraj 6 (331), Trenčiansky kraj 13 (405), Trnavský kraj 4 (171) a Žilinský kraj 1 (338).

V piatok bolo pozitívne testovaných na koronavírus 43 ľudí z okresov Bratislava (7), Košice (6), Žilina (4),
Komárno (3), Liptovský Mikuláš (3), Bánovce nad Bebravou (2), Prievidza (2), Vranov nad Topľou (2), Stará
Ľubovňa (2), Trnava (2), Michalovce (1), Pezinok (1), Poprad (1), Sabinov (1), Krupina (1), Zlaté Moravce (1),
Dunajská Streda (1), Dolný Kubín (1), Hlohovec (1) a Malacky (1). Išlo o 27 mužov a 16 žien vo veku od 18 do 83
rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31,
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 15, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 861 ľudí.
Hospitalizovaných je 40 pacientov, u 19 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
6. augusta 2020 (43 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  vo štvrtok zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 192). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 15 (593), Košický kraj 3 (336), Nitriansky
kraj 4 (181), Prešovský kraj 2 (325), Trenčiansky kraj 13 (392), Trnavský kraj 4 (167) a Žilinský kraj 1 (337).

Pozitívny test  na ochorenie COVID-19 malo 16 žien a 27 mužov vo veku od 5 do 80 rokov v okresoch
Bratislava (12), Prievidza (8), Nové Mesto nad Váhom (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Senec (2), Dunajská
Streda (2), Bardejov (1), Galanta (1), Malacky (1), Partizánske (1), Púchov (1), Revúca (1), Šaľa (1), Trnava (1),
Vranov nad Topľou (1) a Žilina (1).



Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa vo štvrtok zvýšil na číslo 31, keď pribudli dve
nové  úmrtia  v  súvislosti  s  ochorením  COVID-19.  Zosnulý  je  71  –  ročný  muž,  ktorý  bol  hospitalizovaný  na
Infekčnom  oddelení  vo  Fakultnej  nemocnici  v  Trenčíne.  Pitva  zosnulého  ukázala,  že  príčinou  úmrtia  bola
rozvinutá pľúcna forma COVID-19 a následné zlyhanie dýchania. Pacient bol pozitívne testovaný formou RT-PCR
metódy. Ďalšou 31. obeťou koronavírusu je 78-ročná pacientka s pľúcnou formou COVID-19, ktorá ležala vo
Fakultnej nemocnici v Prešove.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 22, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 846 ľudí.
Hospitalizovaných je 41 pacientov, u 19 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
5. augusta 2020 (63 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 191). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (578), Košický kraj 4 (333), Nitriansky
kraj 0 (177), Prešovský kraj 8 (323), Trenčiansky kraj 39 (379), Trnavský kraj 0 (163) a Žilinský kraj 1 (336).

Najviac nových prípadov zaevidovali  v okrese Trenčín,  kde pribudlo 15 infikovaných. Okres Bánovce nad
Bebravou má 14 prípadov, 10 hlási Bratislava. V Prievidzi evidujú šesť nových prípadov, Vranov nad Topľou má
štyroch infikovaných. V Ilave, Košiciach a Poprade potvrdili po dva prípady, jeden infikovaný pribudol v Čadci,
Košiciach – okolí, Malackách, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Prešove, Rožňave a Starej Ľubovni.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 824 ľudí.
Hospitalizovaných je 29 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 27.
4. augusta 2020 (49 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

191). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 21 (567), Košický kraj 1 (329), Nitriansky kraj 7
(177), Prešovský kraj 5 (315), Trenčiansky kraj 9 (340), Trnavský kraj 1 (163) a Žilinský kraj 2 (335).

Pozitívne testovaných bolo 30 žien a 19 mužov vo veku od 4 do 73 rokov v okresoch Bratislava (17), Nitra (4),
Banská Štiavnica (3), Nové Mesto nad Váhom (3), Senec (3), Trenčín (3), Bánovce nad Bebravou (2), Prešov (2)
a po jednom prípade v okresoch Dunajská Streda,  Prievidza,  Komárno, Malacky,  Sabinov,  Žilina,  Humenné,
Stropkov, Čadca, Šaľa, Michalovce a Levice.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 22, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 777 ľudí.
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacient a na pľúcnej

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20.
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.
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), Nitriansky kraj 3
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240).

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10.



Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní
pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a
Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
19. júna 2020 (10 nových prípadov)



V Banskobystrickom kraji  (doteraz celkom 123) v piatok zaevidovali  2 nové prípady pozitívne testovaných
ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (376), Košický kraj 0 (274), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 1 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 (198).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.



V sobotu sa končí núdzový stav vyhlásený vládou SR kvôli koronavírusu 15. marca 2020. V platnosti však
ostáva mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády 11. marca, čo okrem iného znamená aj to, že obchody
ostávajú v nedeľu zatvorené…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
4. júna 2020 (0 nových prípadov)



V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  vo  štvrtok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je nikto.



Podľa minimálneho nárastu nových prípadov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 v posledných dňoch a
týždňoch možno predpokladať, že koronakrízu na Slovensku sme zvládli.

21. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  100)  neevidovali  vo  štvrtok  žiadny  nový  prípad  pozitívne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je jeden pacient.
6. mája 2020 (16 prípadov)



V Banskobystrickom kraji  evidovali  v stredu 1 prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz celkom 97),
ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 3 (360), Košický kraj 1 (237), Nitriansky kraj 9 (113), Prešovský kraj 0
(175), Trenčiansky kraj 0 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 2 (188).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
27
Levice
OP Karusel



Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza

Muž
33
Prievidza

Muž
35
Prievidza

Muž
57
Prievidza

Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza

Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

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

Žena
47
Prievidza



Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

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

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

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Pohlavie
Vek



Okres
Poznámka
Muž
33
Bratislava

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda

Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda

Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37
Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena
26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena
34
Martin



Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55
Martin

Žena
56
Martin

Žena
57
Martin

Žena
61
Martin

Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok

Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza

Žena
52



Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice

Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin

Muž
42
Ružomberok
neznámy, vyšetrený v Ružomberku
Muž
28
Martin
DSS
Muž
40
Martin
DSS
Muž
70
Martin
DSS
Muž
72
Martin
DSS
Muž
74
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Žena
54



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



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

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

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

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

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

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

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava



Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23

Ilava

Žena
67

Ilava

Muž
44

Košice – okolie

Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17

Martin



Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20

Michalovce

Žena
24

Nové Zámky

Žena
36

Nové Zámky

Žena
50

Nové Zámky

Žena
81

Poprad



Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena
67

Revúca

Žena
23

Senica

Muž
53

Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21



Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava

Muž
60

Trnava

Žena
62

Trnava

Muž
30

Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž
67



Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS

Žena
61

Stará Ľubovňa

prekladaná do DSS

Žena
8

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo



Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
21

Michalovce

v karant. stredisku Modra

Žena
39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30

Nitra



v karant. stredisku Poprad

Muž
38

Nové Zámky

v karant. stredisku Poprad

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Muž
Bardejov
66
Muž
Bratislava
73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž
Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
35
Žena



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



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



37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž
Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena
Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27
Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27
Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
33
Muž
Vranov nad Topľou
40
v karant. stredisku Lešť
Muž
Vranov nad Topľou
27
Muž
Vranov nad Topľou
6



Z Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku zomrel ďalší
infikovaný klient  a  aktuálne tam tak celkovo evidujú už päť  úmrtí.  Išlo  o  ženu,  ktorá bola v  kritickom stave
hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava na jednotke intenzívnej starostlivosti.

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov)
Pohlavie

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

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena

55
Pezinok



DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok
DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena

88
Pezinok
DSS
Žena

95
Pezinok
DSS
Žena
39
Rožňava
Muž
40
Zlaté Moravce
Muž
18
Spišská Nová Ves
Muž



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

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

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

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

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

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

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



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



49
Pezinok
DSS
Žena
92
Pezinok
DSS
Žena
77
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Muž
67
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Muž
85
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
90
Pezinok
DSS
Žena
38
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Žena
90
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
83
Pezinok
DSS



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka



Žena
31
Komárno
v karanténnom stredisku
Žena
32
Rimavská Sobota

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

Muž
39
Vranov nad Topľou

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

Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80
Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena
20
Bratislava

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

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

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

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



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

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

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60
Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina

Žena
26
Dunajská Streda

Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec

Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
Pezinok



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin



Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda

Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava

Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17
Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena
32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
Košice – okolie

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

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



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

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

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

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

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča

Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín

Muž
62
Bratislava

Žena
32
Bratislava

Žena
69
Trenčín

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

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie

Muž



52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

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

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

Muž
61
Prievidza

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

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29
Pezinok



Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava

Žena
24
Rožňava

Žena
42
Pezinok

Žena
51
Prešov

Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava

Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena
60
Bratislava



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

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43
Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž
29
Bratislava

Žena
54
Bratislava

Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky

Žena
59



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

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21
Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena
46
Malacky

Žena
28
Pezinok

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
24



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

Žena
41
Piešťany

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

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

Muž
62
Bratislava

Žena
28
Banská Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
33
Brezno



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

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

Žena
20
Brezno

Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55
B. Bystrica



Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica

Žena
10
Martin

Muž
67
Martin

Muž
41
Bratislava

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

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov)
Pohlavie
Vek



Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

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

Žena
30
Pezinok

Žena
43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž
36
Bratislava

Muž
23
Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž
56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž



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



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

Muž
53
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
22
Kežmarok
v karant. stanici APZ BA
Žena
56
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
48
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Gelnica
v karant. stanici APZ BA
Žena
21
Bardejov
v karant. stanici APZ BA
Muž
33
Rimavská Sobota
v karant. stanici APZ BA
Muž
29
Piešťany
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Muž
45
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
43
Liptovský Mikuláš



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Východ hlási 68 nových prípadov Covid-19. Slovensko vyše tristo
[23.09.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Daniela Marcinová]

https://korzar.sme.sk/c/22494370/vychod-hlasi-68-novych-pripadov-covid-19-
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Vyliečilo sa ďalších 220 ľudí.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rekordný počet nakazených odhalilo na Slovensku utorkové testovanie na nový

koronavírus.
Spomedzi 6 231 vyšetrených vzoriek ich bolo pozitívnych 338.
Celkový  počet  infikovaných  vírusom SARS-CoV-2  tak  na  Slovensku  prekročil  sedemtisícovú  hranicu,  od

začiatku testovania je ich už súhrnne 7 269.
Aktívnych je aktuálne 3 340 nakazených.
Podľa portálu korona.gov.sk bolo za utorok najviac nakazených (81) evidovaných v Bratislavskom kraji.
Na východe 68 prípadov
V Košickom kraji bolo odhalených 39 nových prípadov Covid-19, v Prešovskom o desať menej.
Počet infikovaných na východnom Slovensku sa teda zvýšil o 68 pacientov.
Podľa okresov sú nové prípady na východnom Slovensku v okresoch Košice (13), Prešov (9), Trebišov (9),

Stará Ľubovňa (7), Michalovce (6), Sobrance (5), Snina (4),  Spišská Nová Ves (4), Humenné (3), Poprad (3),
Sabinov (2), Košice okolie (1), Levoča (1) a Rožňava (1).

Najviac prípadov v rámci Slovenska je v okresoch Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec (16),
Trnava (16), Námestovo (15) a Banská Bystrica (14).

Vyše dvesto vyliečených
Pozitívnou správou je, že vysoké číslo sa objavilo aj pri kategórii vyliečených.
Za posledných 24 hodín ich pribudlo 220, od začiatku pandémie sa nového koronavírusu zbavilo už 3 888

ľudí.
Pribudlo  však  aj  jedno nové úmrtie,  ide  o  78-ročného muža,  hospitalizovaného  vo fakultnej  nemocnici  v

Trenčíne, kde zomrel 19. septembra.
Rezort zdravotníctva o ňom informoval v utorok popoludní.
Dohromady 115 pozitívnych pacientov je hospitalizovaných v nemocniciach.
Z nich na jednotke intenzívnej starostlivosti ležia deviati, umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje osem ľudí.

[Späť na obsah]

20. ĎALŠÍ REKORD: Na Slovensku v utorok pribudlo 338 prípadov 
koronavírusu

[23.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/brief-na-slovensku-v-utorok-pribudlo-33/495200-
clanok.html

Na snímke nové veľkokapacitné odberové miesto na ochorenie COVID-19 v areáli Univerzitnej nemocnice L.
Pasteura (UNLP) na Ipeľskej ulici v Košiciach 23. septembra 2020. Foto: TASR - František Iván

Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.
,aktualizované
Bratislava 23. septembra (TASR) – Na Slovensku v utorok pribudlo 338 nakazených novým koronavírusom,

ich celkový počet tak stúpol na 7269. Laboratóriá otestovali 6231 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo
ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno nové úmrtie. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií
na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Ministerstvo zdravotníctva SR spresnilo, že pozitívne testovaných bolo
167 žien a 171 mužov, sú vo veku od troch do 89 rokov. Najviac pozitívnych testov bolo v okresoch Bratislava
(61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec (16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13),
Trenčín  (11),  Prešov  (9),  Trebišov  (9),  Senica  (8),  Ilava  (7),  Nitra  (7),  Stará Ľubovňa (7),  Dolný Kubín  (6),
Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice (5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky
(4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš (4). Po tri prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné,
Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom a Žilina. Dva prípady boli  v okresoch Banská Štiavnica,
Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade
zaznamenali  okresy  Bánovce  nad  Bebravou,  Komárno,  Košice  a  okolie,  Levoča,  Nové  Zámky,  Piešťany  a
Rožňava. V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov. Od
začiatku vypuknutia  ochorenia sa v  krajine urobilo  423 095 laboratórnych  testov.  Počet  potvrdených úmrtí  v
súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.

[Späť na obsah]
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21. Pribudol rekordný počet, máme až 338 nových chorých na koronavírus
[23.09.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

https://najmama.aktuality.sk/clanok/302720/na-slovensku-pribudlo-338-novych-
chorych-na-koronavirus-rizikovi-budu-ludia-s-chripkou

Zdroj: Profimedia
Situácia sa aj u nás začína zhoršovať. Na Slovensku evidujeme stovky nových prípadov ochorenia COVID-19.
V utorok (22. 9.) pribudlo 338 pozitívne testovaných na nový koronavírus.
Laboratória vykonali 6 231 testov. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 220 pacientov, pribudlo jedno

nové úmrtie.
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec

(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8),

Ilava (7),  Nitra (7),  Stará Ľubovňa (7),  Dolný Kubín (6),  Michalovce (6),  Dunajská Streda (5),  Levice (5),
Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš
(4).  Po tri  prípady  boli  v  okresoch Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.
V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je

9 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 pacientov.
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7269, od začiatku vypuknutia ochorenia sa

u nás urobilo 423 095 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.

Otestovať je možné 7500 ľudí za deň
Vďaka veľkokapacitným mobilným odberovým miestam (MOM), ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie

COVID-19,  sme schopní  otestovať  až  7500  ľudí  denne.  Uviedol  to  minister  zdravotníctva  SR Marek  Krajčí
(OĽANO). Ako v poslednom zo samosprávnych krajov bolo MOM zriadené v Košiciach. TASR o tom informovala
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Minister vyzval  v  súvislosti  s  druhou vlnou pandémie nového koronavírusu na zodpovednosť.  “V prípade
kontaktu s pozitívnou osobou alebo po návrate z rizikovej krajiny je mimoriadne dôležité pred testovaním dodržať
päťdňovú inkubačnú dobu,” poznamenal. Iba tak je podľa neho možné pri testovaní s istotou odhaliť ochorenie
COVID-19.

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pred testovaním je nevyhnutné vyplniť elektronický formulár na stránke
www.korona.gov.sk. “Po otestovaní by mal byť výsledok doručený do 96 hodín. Občania, ktorí dostanú SMS s
pozitívnym výsledkom, musia zostať v povinnej karanténe, respektíve domácej izolácii,” poznamenala hovorkyňa.

Koľko ľudí je hospitalizovaných?
Priemerná hospitalizácia ľudí s novým koronavírusom je 11 dní. Z pozitívne testovaných je hospitalizovaných

12,5  percenta.  Uviedol  to  minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  (OĽANO)  v  stredu  na  konferencii  Vizionári  v
zdravotníctve 2020 v Bratislave.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v priemere sedem dní, na pľúcnej ventilácii priemerne šesť
dní. “Pravdepodobne naši anasteziológovia a infektológovia dávajú ľudí na ventilácie včas a aj ich včas odpájajú,”
podotkol Krajčí.

Reprodukčné číslo na Slovensku je momentálne 1,15. Súčasné opatrenia ho však zatiaľ neznižujú. Najlepšie
by pre Slovensko bolo, ak by sa reprodukčné číslo dostalo na hranicu jeden alebo pod jeden, tvrdí Krajčí.

Poznamenal, že kapacity niektorých regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli už presiahnuté, najmä
v Bratislave. Znamená to, že hygienici nestíhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaného, poprípade museli
ostať v práci dlhšie alebo sa reprofilizovať.

Na margo dosahov pandémie na ekonomiku Krajčí povedal, že v krajinách, kde sa nezvládla, bol dosah na
hrubý domáci produkt “drastický”. Slovensko sa po prvej vlne nachádzalo niekde pod polovicou tohto dosahu. “Je
lepšie prijať opatrenia včas, ako potom hamovať,” dodal.

Problém môžu mať ľudia s chrípkou
Britský vládny Úrad pre verejné zdravie (Public Health England, PHE) varuje, že osoby, ktoré budú mať v

rovnakom čase chrípku a tiež ochorenie Covid-19 spôsobené novým druhom koronavírusu, budú v mimoriadnom
ohrození života. Vyplýva to z novej štúdie, informovala v utorok spravodajská stanica Sky News.

Štúdia využila údaje zo začiatku pandémie v Spojenom kráľovstve. Podľa nej zomrelo v dôsledku kombinácie
ochorenia Covid-19 a chrípky až 43 percent ľudí, pričom samotnému ochoreniu Covid-19 (bez chrípky) podľahlo
len necelých 27 percent pacientov. PHE uviedlo, že išlo najmä o staršie osoby.

Denník The Guardian však upozorňuje,  že štúdia,  o ktorú sa PHE vo svojom varovaní opiera, vznikla na
základe údajov týkajúcich sa len 58 pacientov.
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“Podľa mňa je relatívny rozdiel vo veľkosti týchto podielov dôležitejší než absolútny podiel,” uviedol zástupca
hlavného  britského  hygienika  Jonathan  Van-Tam.  Dodal,  že  síce  bola  spomínaná štúdia  malá,  jej  výsledky
súhlasia s ďalšími podobnými štúdiami. PHE tiež plánuje v tomto výskume pokračovať.

Riaditeľka pre ochranu zdravia  a zdravotníctvo  v PHE Yvonne Doylová  uviedla,  že  tí  pacienti,  ktorí  mali
chrípku, mali  menšie riziko nákazy koronavírusom. Varovala však, že najmä ľudia so slabou imunitou riskujú
vážne ohrozenie života a mali by sa proti chrípke chrániť.

Britská vláda tento rok nakúpila rekordných 30 miliónov dávok očkovacej látky proti  chrípke. Tento týždeň
rozošle rizikovým osobám a ich príbuzným listy, v ktorých ich vyzve, aby sa dali zaočkovať. Medzi rizikové osoby
patria ľudia vo veku nad 65 rokov a osoby s vážnym chronickým ochorením. Minulý rok sa v Británii dalo proti
chrípke zaočkovať len necelých 45 percent takýchto ľudí.

Očkovanie  tiež  ponúknu dvoj  až  trojročným deťom,  ako  aj  všetkým žiakom základných  škôl  a  prvákom
stredných škôl, čím chce PHE chrániť rizikové osoby v rodinách týchto detí.

Česko zavádza prísnejšie opatrenia
Aj u našich susedov je situácia naďalej vážna.
Česko zaznamenalo v utorok 2394 nových prípadov nákazy koronavírusom, vyplýva  z údajov tamojšieho

ministerstva zdravotníctva zverejnených v noci na stredu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.
Ide tak o druhý najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie po 3128 prípadoch z 8. septembra.
Reštaurácie v Česku budú musieť svoje prevádzky od štvrtka zatvoriť  už o 22.00 h. Povedal to v utorok

denníku  Mladá  fronta  DNES  minister  zdravotníctva  Roman  Prymula  s  tým,  že  oficiálne  bude  sprísnenie
obmedzení oznámené v stredu.

“Ľudia tam môžu byť v skoršom čase a bohužiaľ to je jedno z najrizikovejších miest. Opatrenie, ktoré sa týkajú
skrátenia (otváracích hodín reštaurácií) na desať hodín večer sa skutočne stane,” vyhlásil nový minister, ktorý v
pondelok nahradil vo funkcii Adama Vojtěcha.

Voči  pozmenenej  dobe  gastronomických  zariadení  sa  ohradili  ich  prevádzkovatelia,  podľa  ktorých  ide  o
radikálny zásah do ich podnikania. Luboš Kastner, ktorý v Asociácii malých a stredných podnikov reprezentuje
reštaurácie,  navrhol,  aby bolo povolené aspoň objednanie  si  jedla  do 22.00  h,  pričom by prevádzky zostali
otvorené do 23.00 h.

Obmedzenia budú platiť od štvrtka aj pre športové podujatia s účasťou divákov. Ako píše portál iDNES.cz,
rezort zdravotníctva zrejme obmedzí počet účastníkov na 100 na vonkajších akciách a na 50 vo vnútri. Výnimky
by mali dostať menej rizikové podujatia.

[Späť na obsah]

22. Rezort vnútra pomôže zmierniť následky pandémie v rómskych komunitách
[23.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/rezort-vnutra-pomoze-zmiernit-nasle/495236-
clanok.html

Na archívnej snímke polícia a armáda dohliada na sídlisko Dreveník, časť obce Žehra (okres Spišská Nová
Ves), ktorú obývajú Rómovia. Foto: TASR – Milan Kapusta

Na  národný  projekt  s  názvom  Podpora  predprimárneho  vzdelávania  detí  z  marginalizovaných  rómskych
komunít II. je určených viac ako 17,6 milióna eur.

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR schválilo dva národné projekty zamerané na
prevenciu a zmiernenie následkov pandémie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách
(MRK). Spolu na ne vyčlenili  vyše 23,2 milióna eur. Financie pochádzajú z európskeho operačného programu
Ľudské zdroje. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR. Na národný projekt s
názvom Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. je určených viac
ako 17,6 milióna eur. Zameriava sa na výchovu a vzdelávanie v materských školách, pričom sa sústreďuje na
sociálnu inklúziu v jej širšom kontexte. “Pracuje s rómskymi rodinami a deťmi, okrem prostredia materskej školy aj
v ich prirodzenom domácom prostredí, kooperuje s terénnou sociálnou prácou a komunitným centrom pri riešení
problémov rómskych rodín s cieľom zabezpečovať základné potreby rodiny, prevenciu vylúčenosti a zmierňovať
dosahy prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy ako aj po nej,” priblížila Paulenová. Národný projekt
s názvom Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v
obciach s prítomnosťou MRK, podporený sumou vyše 5,6 milióna eur, sa venuje riešeniam nepriaznivých situácií
súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK. Pomáhať má prostredníctvom zlepšenia
prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, monitorovania stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu
ochorenia  COVID-19  priamo  v  dotknutých  komunitách  a  cieleného  pôsobenia  v  sociálnej  intervencii  voči
obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a
komunikačnou  podporou.  Poskytovateľom  finančných  prostriedkov  je  Ministerstvo  vnútra  SR  ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje.  Oba projekty  budú financované zo  zdrojov
Európskeho  sociálneho  fondu  v  rámci  operačného  programu  Ľudské  zdroje.  Realizovať  ich  bude  Úrad
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splnomocnenca  vlády  SR  pre  rómske  komunity.  Spôsob  financovania  je  formou  zálohových  platieb  alebo
refundácie, prípadne ich kombináciou.

[Späť na obsah]

23. Slovensko prekonalo smutný rekord: Pribudlo vyše 330 nových prípadov 
KORONAVÍRUSU!

[23.09.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/msz]

https://www.topky.sk/cl/10/1974289/Slovensko-prekonalo-smutny-rekord–Pribudlo-
vyse-330-novych-pripadov-KORONAVIRUSU-

BRATISLAVA - Počas utorka na Slovensku pribudlo 338 nových prípadov, otestovaných bolo takmer 6 300
pacientov. Oficiálne pribudlo aj ďalšie úmrtie. Informoval o tom rezort zdravotníctva a portál korona.gov.sk.

Na Slovensku v  utorok  pribudlo  338 pozitívne  testovaných  ľudí,  urobilo  sa  6  231 testov.  Celkový  počet
pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7 269, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 423
095 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3 340.

Zdroj: korona.gov.sk
Okres Bratislava stále nelichotivo vedie
Podľa prvotných čísel drží okres Bratislava stále nelichotivé, najvyššie čísla, a síce 61. Nasleudje Tvrdošín

(26), Skalica (20), Senec (16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11),
Prešov (9), Trebišov (9), Senica (8), Ilava, Nitra a Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská
Streda, Levice, Ružomberok a Sobrance (5), Liptovský Mikuláš, Malacky, Snina, Spišská Nová Ves a Veľký Krtíš
(4),  Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská  Bystrica,  Žiar  nad  Hronom  a  Žilina  (3),  Banská
Štiavnica,  Hlohovec,  Nové Mesto nad Váhom,  Prievidza,  Revúca,  Sabinov,  Topoľčany a Zlaté Moravce  (2),
Bánovske nad Bebravou, Komárno, Košice-okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava (1).

Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Najviac prípadov opäť v Bratislavskom kraji
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v krajoch: Bratislava (81), Banská Bystrica (25), Košice (39),

Nitra (18), Prešov (29), Trenčín (26), Trnava (55), Žilina (65).
Zdroj: korona.gov.sk
Vyliečilo sa vyše dvesto ľudí
Vyliečilo sa ďalších 220 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3 888 pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných

143  pacientov,  potvrdené  ochorenie  COVID-19  má 115 z  nich.  Na JIS  je  9  osôb,  podporu  umelej  pľúcnej
ventilácie potrebuje 8 pacientov.

Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Odbery vo veľkom v každom krajskom meste
Rezort zdravotníctva zároveň informoval, že všetky krajské mestá už disponujú veľkokapacitnými odbernými

mierami (MOM), ktoré vykonávajú testovanie na COVID-19.
Do prevádzky boli uvedené postupne v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre, Trnave, Prešove a

najnovšie aj  v Košiciach. Každá MOM-ka je schopná denne otestovať stovky ľudí.  Ministerstvo zdravotníctva
rozšírenie  testovacích  kapacít  považuje  za  významný krok  v  boji  s  koronavírusom.  „Vďaka veľkokapacitným
mobilným odberovým miestam sme pripravení na masívne testovanie po celom Slovensku. Kapacitu sme zvýšili
tak, že vieme otestovať až 7500 ľudí denne,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

[Späť na obsah]

24. Pred bránou musíme byť dôraznejší
[23.09.2020; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak]

https://myturiec.sme.sk/c/22494361/pred-branou-musime-byt-doraznejsi.html
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V zápase proti Spišskej Novej Vsi dostali niektoré opory voľno. Mladíci, ktorí tak mali na ľade viac priestoru
ukázali potenciál, ale nevyhli sa ani slabším chvíľam.

Hokej: Martin - Spišská Nová Ves
(28 fotografií)
Fakty o zápase
HK Martin - HK Spišská Nová Ves 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Góly: 15:02 T. Nauš (Burzík, Barto), 34:52 Burzík (Jurášek, Barto) a 48:15 Poliaček (Jurášek), resp. 16:45

Tyczynski, 18:52 Jakúbek (Matej), 21:47 Vartovník (Chovan, Tábi), 29:31 Matej (Hančák), 54:14 Hvila (Tyczynski,
R. Rapáč) a 55:33 Tomala (Saluga). MARTIN: Bernát - Lavička, Burzík, Dvořák, Ligas, Bakala, Belica, Fatul -
Smidžár, Dírer, Poliaček - T. Nauš T., Barto, Jurášek - Kočalka, O. Grega, Babka - Rešetár, Sleziak. SPIŠSKÁ
NOVÁ VES:  Šimo -  Hančák, Chovan, Fabian, Romaňák, Alvo,  Semaňák,Korenko, Petrek - Matej,  Vartovník,
Jakubek - R. Rapáč, Tyczynski, Hvila - Olejník, Piačka, Tábi - Tomala, Saluga, Novák. Vylúčení: 4:5 na 2 min,
navyše  Lavička  (MT)  10  min,  Olejník  (SNV)  10  min.  Presilovky:  2:0,  oslabenia:  0:0.  Rozhodovali:  Valach  -
Jakubec, Mišek. Diváci: 225.

Pre  Spišskú Novú Ves bol  súboj  v Turci  generálkou na súťaž,  keďže už v  utorok by mala nastúpiť  na
stretnutie proti slovenskej osemnástke.

Martinčania hrajúci bez viacerých opôr začali lepšie, keď využili  svoju druhú presilovku v zápase a otvorili
skóre. Následne ale hostia zabrali a v polke zápasu viedli už 4:1. V ďalšej početnej výhode vrátil celok HK do hry
presný zásah obrancu Jakuba Burzíka.

„Otvorila sa mi cesta do brány a keďže som mal dobrú pozíciu i rýchlosť, snažil som sa to využiť. Je fajn, že to
vyšlo,“ vrátil sa ku gólovému momentu úspešný strelec.

Na  jeho  ranu  do  čierneho  nadviazal  v  tretej  tretine  po  prihrávke  Jurášeka  kanonier  Poliaček  a  náskok
Východniarov sa stenčil na jediný gól. Na tento moment zareagovala hosťujúca striedačka oddychovým časom.

„Bolo treba našich chalanov trošku upokojiť a ďalšie minúty ukázali,  že sa to podarilo,“  spokojne hodnotil
Róbert Spišák, tréner Spišskej Novej Vsi.

Jeho zverenci dokázali prevziať kontrolu nad stretnutím, pričom vedenie poistili dvomi presnými zásahmi a
nakoniec zvíťazili 6:4.

„V príprave sme ešte nevyhrali a aj preto si tento výsledok ceníme. Obidve mužstvá treba za výkon pochváliť
a dúfam, že tohto súpera dokážeme zdolať aj v priebehu sezóny. Rovnako ako dnes to však bude veľmi ťažké,“
povedal skúsený hosťujúci útočník Lukáš Vartovník, ktorý počas dvoch extraligových sezón obliekal i martinský
dres.

Poriadne omladená zostava HK predviedla slušný výkon. Využila dve presilovky, predviedla viacero dobrých
pasáži, keď dokázala protivníka dostať do úzkych, ale nevyhla sa ani zaváhaniam. A práve tie ju v konečnom
účtovaní stáli lepší výsledok.

„Opäť sme inkasovali góly z predbránkového priestoru, čo je jedna z vecí, ktorú musíme zlepšiť. V takýchto
situáciách treba by pozornejší a dôraznejší. Dnes súper vyhral zaslúžene, no aj náš tím zanechal solídny dojem.
Určite ešte je na čom pracovať, ale sme na dobrej ceste,“ doplnil Jakub Burzík, ktorý nastúpil v prvej obrannej
dvojici a podieľal sa na dvoch našich góloch.

[Späť na obsah]

25. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku
[23.09.2020; 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 7 200 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. Po dovolenkovom období však nastal opäť nárast nových prípadov. Slovensko sa ocitlo v druhej vlne
pandémie a vláda vypracovala Pandemický plán. Od septembra platia nové opatrenia. Pozrite si aktuálny zoznam
infikovaných.

Aktuálne je na Slovensku vyše 7 200 potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom.
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 7 269 pozitívnych prípadov
Celkový počet vykonaných testov: 423 095
Počet vyliečených pacientov: 3 888 ľudí
Počet úmrtí: 41
Hodnota kĺzavého mediánu: 175
Počet aktívnych prípadov: 3 340
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >>
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >>

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


V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, z toho u 115 ľudí sa ochorenie COVID-19 potvrdilo. Na
JIS-ke je 9 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 8 pacientov.

Aktuálny ZOZNAM infikovaných
22. september (338 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v utorok 338 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 6 231 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 3 340.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 423 095 laboratórnych testov.
Pribudlo jedno úmrtie. Pribudlo 220 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
21. september (175 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v pondelok 175 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 664 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 3 223.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 416 864 laboratórnych testov.
Pribudlo jedno úmrtie. Pribudlo 97 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. september (79 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v nedeľu 79 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 952 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 3 146.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 414 200 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 23 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. september (131 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v sobotu 131 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 443 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 3 090.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 412 248 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 29 vyliečených pacientov.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
18. september (290 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v piatok 290 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 750 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 988.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 408 805 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 129 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
17. september (235 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 235 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 542 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 827.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 403 055 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 102 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
16. september (161 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v stredu 161 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 027 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 694.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 397 513 laboratórnych testov.
Pribudlo jedno úmrtie. Pribudlo 68 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
15. september (92 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v utorok 92 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali  3 235 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 602.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 393 486 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo šesť vyliečených pacientov.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
14. september (188 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v pondelok 188 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 323 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 516.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 390 251 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 85 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
13. september (48 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v nedeľu 48 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 425 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 413.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 385 928 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo päť vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
12. september (79 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v sobotu 79 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali  3080 ľudí.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 370.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 384 503 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo desať vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
11. september (201 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v piatok 201 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 6 191 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 301.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 381 423 laboratórnych testov.
Pribudlo jedno úmrtie. Pribudlo 33 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
10. september (186 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 186 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 266 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 134.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 375 232 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 80 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. september (178 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v stredu 178 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 021 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 2 028.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 370 966 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 54 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. september (161 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v utorok 161 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 309 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 904.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 365 945 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 34 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
7. september (91 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v pondelok 91 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 891 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 777.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 360 636 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 77 vyliečených pacientov.



Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
6. september (22 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  v  nedeľu  22  prípadov  koronavírusu,  celkovo otestovali  922  ľudí.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 763.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 357 745 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 34 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
5. september (88 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v sobotu 88 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 462 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 775.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 356 823 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 5 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
4. september (226 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v piatok 226 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 947 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 692.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 354 361 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 104 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
3. september (137 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 137 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 772 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 570.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 348 414 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Pribudlo 76 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
2. september (121 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v stredu 121 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 519 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 509.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 343 642 laboratórnych testov.
Pribudli štyri ďalšie úmrtia. Počet sa zvýšil na 37. Pribudlo 94 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
1. september (53 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v utorok 53 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali  2 428 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 486.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 340 123 laboratórnych testov.
Pribudli dve ďalšie úmrtia. Počet sa zvýšil na 35. Pribudlo 45 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
31. august (72 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v pondelok 72 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 763 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 478.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 337 695 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo až 101 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
30. august (41 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo nedeľu 41 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali  588 ľudí.  Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 507.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 334 932 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo až 99 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
29. august (34 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo sobotu 34 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 951 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 565.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 334 344 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
28. august (114 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo vo piatok 114 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 453 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 555.



Doteraz tak bolo spolu vykonaných 332 393 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 29 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
27. august (102 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  vo  štvrtok  102 prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  4  360.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 470.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 327 940 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
26. august (90 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo  90  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  636.  Počet  aktívnych  prípadov  k

dnešnému dňu je 1 387.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 323 580 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
25. august (84 nových prípadov)
V utorok pribudlo 84 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 4 090. Počet aktívnych prípadov k dnešnému

dňu je 1 311.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 319 944 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 25 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
24. august (28 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 28 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 103. Počet aktívnych prípadov

k dnešnému dňu je 1 252.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 315 854 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 14 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
23. august (68 nových prípadov)
Na Slovensku v nedeľu pribudlo 68 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 929. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 238.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 313 751 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 5 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
22. august (40 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 40 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 723. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 175.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 312 822 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudol jeden vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
21. august (91 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 91 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 833. Počet aktívnych prípadov k

dnešnému dňu je 1 136.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 311 099 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 102 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
20. august (123 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 123 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali podľa doterajších údajov 3 245

ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 1 147. Od 15. apríla ide o najvyšší denný nárast prípadov.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 086 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 31 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
19. august (80 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  80  prípadov  koronavírusu,  celkovo  otestovali  3  435  ľudí.  Počet  aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 1 055.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 304 021 laboratórnych testov.



Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
18. august (100 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo  100 prípadov koronavírusu,  čo je  tretí  najvyšší  počet  prípadov od začiatku

pandémie. Celkovo v utorok otestovali 3 684 ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 992.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 300 586 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 17 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
17. august (15 nových prípadov)
Na  Slovensku  včera  pribudlo  15  prípadov  koronavírusu,  celkovo  v  nedeľu  otestovali  1  583  ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 911.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 296 302 laboratórnych testov.
Ochoreniu  nikto  nepodľahol.  Pribudlo  11  vyliečených  pacientov.  V  nemocniciach  pribudlo  18

hospitalizovaných pacientov, spolu ich je 71.
Zdroj: korona.gov.sk
16. august (5 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 5 prípadov koronavírusu, celkovo v nedeľu otestovali 481 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 907.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 295 319 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Nepribudol ani jeden vyliečený pacient.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
15. august (47 nových prípadov)
Na  Slovensku  pribudlo  47  prípadov  ochorenia  COVID-19.  Otestovali  2  013  ľudí.  Slovensko  doteraz  od

vykupnutia pandémie eviduje 2 902 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 902.
Celkovo bolo urobených už 294 838 testov. V sobotu na vírus nikto nezomrel. Nepribudli ani ďalší vyliečení

pacienti.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
14. august (54 nových prípadov)
Na  Slovensku  pribudlo  54  prípadov  ochorenia  COVID-19.  Otestovali  3  235  ľudí.  Slovensko  doteraz  od

vykupnutia pandémie eviduje 2 855 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 855.
Celkovo bolo urobených už 292 825 testov. V piatok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 25 vyliečených.
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk
13. august (62 nových prípadov)
Na  Slovensku  pribudlo  62  prípadov  ochorenia  COVID-19.  Otestovali  2  738  ľudí.  Slovensko  doteraz  od

vykupnutia pandémie eviduje 2 801 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 826.
Celkovo bolo urobených už 289 590 testov. Vo štvrtok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 5 vyliečených.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
12. august (49 nových prípadov)
V SR pribudlo 49 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali  2 741 ľudí. Slovensko doteraz od vykupnutia

pandémie eviduje 2 739 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 769.
Celkovo bolo urobených už 286 852 testov. V stredu na vírus nikto nezomrel. Pribudlo až 55 vyliečených.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
11. august (75 nových prípadov)
V SR pribudlo 75 prípadov ochorenia COVID-19. Otestovali  3 131 ľudí. Slovensko doteraz od vykupnutia

pandémie eviduje 2 690 pozitívne testovaných na koronavírus. Počet aktívnych prípadov je 775.
Celkovo bolo urobených už 284 111 testov. V utorok na vírus nikto nezomrel. Pribudlo 10 vyliečených.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
10. august (16 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 16 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  1 454 ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 710.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 280 980 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 8 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 874 ľudí.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
9. august (3 nové prípady)
Na Slovensku včera pribudli 3 prípady koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali 560 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 702.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 279 526 laboratórnych testov.



Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudli 2 vyliečení, celkovo sa vyliečilo 1 866 ľudí.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
8. august (30 nových prípadov)
Laboratóriá vykonali 1 068 testov a odhalilo sa 30 novoinfikovaných. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2 596

pozitívne testovaných na ochorenie covid-19.
Celkovo sa z koronavírusu vyliečilo už 1 864 ľudí, z toho za sobotu zaznamenali  troch vyliečených. Nové

úmrtie na vírus nepribudlo.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
7. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo 43 prípadov nákazy covidom-19. Laboratóriá vykonali 3 099 testov, pričom dosiaľ sa

ich spravilo 277 894. Vyliečilo sa ďalších 15 ľudí.
Nepribudlo nové úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus.
Zdroj: nczisk.sk
Zdroj: nczisk.sk
6. august (43 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 43 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  2 473 ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 646.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 274 795 laboratórnych testov.
Ochoreniu podľahli dvaja ľudía. Pribudlo 22 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 846 ľudí.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
5. august (63 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 63 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  2 667 ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 627.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 272 322 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 47 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 824 ľudí.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
4. august (49 nových prípadov)
Na Slovensku včera pribudlo 49 prípadov koronavírusu, celkovo za pondelok otestovali  2 538 ľudí.  Počet

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 611.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 269 655 laboratórnych testov.
Ochoreniu nikto nepodľahol. Pribudlo 6 vyliečených, celkovo sa vyliečilo 1 777 ľudí.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
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)
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]



26. Padol nový rekord, Žilina je pod kontrolou
[23.09.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Spravodajstvo; 00:00; redakcia]

https://myzilina.sme.sk/c/22494337/padol-novy-rekord-zilina-je-pod-kontrolou.html

V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov.
Na Slovensku v utorok pribudlo 338 pozitívne testovaných ľudí, čo je nateraz najvyšší počet nakazených od

začiatku panemie koronavírusu. Informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že včera urobili laboratória
6231 testov. Vyliečilo sa ďalších 220 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3888 pacientov.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8),

Ilava (7),  Nitra (7),  Stará Ľubovňa (7),  Dolný Kubín (6),  Michalovce (6),  Dunajská Streda (5),  Levice (5),
Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš
(4).

Po  tri  prípady  boli  v  okresoch  Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská  Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina.

Dva  prípady  boli  v  okresoch  Banská  Štiavnica,  Hlohovec,  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Prievidza,  Revúca,
Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové
Zámky, Piešťany a Rožňava. Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.

V nemocniciach je hospitalizovaných 143 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je
9 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 8 pacientov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7269, od začiatku vypuknutia ochorenia sa
u nás urobilo 423 095 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3340.

[Späť na obsah]

27. Prudký nárast pozitívnych prípadov, zvažujú sa ďalšie opatrenia
[23.09.2020; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; SITA;TASR]

https://mybystrica.sme.sk/c/22494373/prudky-narast-pripadov-zvazuju-sa-dalsie-
opatrenia.html

338 nových prípadov na Slovensku, 14 pozitívnych zistili v okrese Banská Bystrica.
Testy v utorok odhalili opäť rekordný počet prípadov, pozitívny výsledok malo 338 ľudí. Laboratóriá otestovali

6 231 vzoriek.  V utorok sa vyliečilo  ďalších 220 pacientov.  Ochoreniu COVID-19 podľahol  ďalší  pacient,  na
Slovensku  aktuálne  evidujeme  41  úmrtí  pacientov  s  potvrdeným  koronavírusom.  Národné  centrum
zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v Bratislave (61), okrese Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), ďalšie prípady pribudli v Košiciach (13), okrese Trenčín
(11), Prešov (9), Trebišov (9), Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6),
Dunajská Streda (5), Levice (5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4),
Spišská Nová Ves (4), Veľký Krtíš (4).

Po  tri  prípady  boli  v  okresoch  Čadca,  Galanta,  Humenné,  Martin,  Poprad,  Považská  Bystrica,  Žiar  nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava.

Pri  vysokých  denných  prírastkoch  pozitívnych  prípadov  epidemiologička  Zuzana  Krištúfková  nevylučuje
sprísňovanie opatrení.

[Späť na obsah]

28. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 
(utorok +338)

[23.09.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]

https://mybystrica.sme.sk/c/22494373/prudky-narast-pripadov-zvazuju-sa-dalsie-opatrenia.html
https://mybystrica.sme.sk/c/22494373/prudky-narast-pripadov-zvazuju-sa-dalsie-opatrenia.html
https://myzilina.sme.sk/c/22494337/padol-novy-rekord-zilina-je-pod-kontrolou.html


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

Za utorok pribudlo na Slovensku 338 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (až 25
v Banskobystrickom kraji – 14 v okrese Banská Bystrica, okres Veľký Krtíš (4), okres Žiar nad Hronom (3), okresy
Banská Štiavnica a Revúca po 2). Ide o najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Laboratóriá v tento deň
vyšetrili  až 6 231 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 7 269 pozitívne testovaných na
koronavírus a 41 úmrtí,  pričom sa celkom testovalo 423 095 ľudí.  Tu je  prehľad  všetkých doteraz známych
prípadov.

22. septembra 2020 (338 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali rekordných 25 nových prípadov pozitívne testovaného človeka

(doteraz  v  BBSK  celkom  398,  v  okrese  Banská  Bystrica  101).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:
Bratislavský kraj 81 (1 974), Košický kraj 39 (843), Nitriansky kraj 18 (620), Prešovský kraj 29 (788), Trenčiansky
kraj 26 (895), Trnavský kraj 55 (770) a Žilinský kraj 65 (981).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9),
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký
Krtíš (4). Po tri prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou,
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava. Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú
vo veku od 3 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 41. Na ochorenie COVID-19
zomrel v sobotu 78-ročný muž hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Úmrtie na koronavírus v utorok
potvrdili výsledky pitvy.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 220, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 888 ľudí.
Hospitalizovaných je 143 pacientov, u 115 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 175. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 340.
21. septembra 2020 (175 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 373, v okrese Banská Bystrica 87). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 32 (1
893), Košický kraj 5 (804), Nitriansky kraj 10 (602), Prešovský kraj 14 (759), Trenčiansky kraj 23 (869), Trnavský
kraj 41 (715) a Žilinský kraj 47 (916).

Pozitívny  výsledok  testov  mali  ľudia  vyšetrení  v  Bratislave  (26),  okrese  Ružomberok  (20),  Trnava  (20),
Trenčín (15), Námestovo (10), Nitra (7), Snina (7), Tvrdošín (7), Senica (6), Skalica (5), Žilina (4), Dunajská
Streda (3), Hlohovec (3), Michalovce (3), Nové Mesto nad Váhom (3), Prešov (3), Topoľčany (3), po dva prípady
boli  v  okresoch Banská Bystrica,  Dolný Kubín,  Galanta,  Ilava,  ďalšie  dva prípady v  Košiciach,  ďalej  okrese
Liptovský  Mikuláš,  Malacky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Senec  a  jeden  prípad  zaznamenali  okresy  Čadca,
Humenné, Levoča, Martin, Myjava, Prievidza, Púchov a Zvolen. Je medzi nimi 96 žien a 79 mužov, sú vo veku od
2 do 91 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 40. Na ochorenie COVID-19
zomrel 69 – ročný muž, ktorý bol hospitalizovaný vo fakultnej nemocnici v Prešove. Úmrtie na nový koronavírus
potvrdili  výsledky  pitvy.  Pacient  zomrel  už  8.  septembra.  Potvrdil  to  komunikačný  odbor  Ministerstva
zdravotníctva. Ide tak o 40. úmrtie na toto ochorenie.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 97, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 668 ľudí.
Hospitalizovaných je 140 pacientov,  u 115 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3
146.

20. septembra 2020 (79 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 370, v okrese Banská Bystrica 85). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 25 (1
861), Košický kraj 3 (799), Nitriansky kraj 4 (592), Prešovský kraj 5 (745), Trenčiansky kraj 21 (846), Trnavský
kraj 17 (674) a Žilinský kraj 4 (869).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (19), Trenčín (10), Dunajská Streda (6),
Prievidza (5),  Senec (5),  Trnava (4), Galanta (3),  Hlohovec (3), Ilava (3), Košice (3),  Ružomberok (2), Stará
Ľubovňa (2),  Topoľčany (2)  a  po jednom prípade v  okresoch Čadca,  Humenné,  Malacky,  Námestovo,  Nové
Zámky, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Skalica, Svidník a Šaľa. Je medzi nimi 47 žien a 32
mužov, sú vo veku od 16 do 86 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 23, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 571 ľudí.
Hospitalizovaných je 121 pacientov, u 92 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 9. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 146.
19. septembra 2020 (131 nových prípadov)

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


V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz v BBSK
celkom 370, v okrese Banská Bystrica 85). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 59 (1 836),
Košický kraj 13 (796), Nitriansky kraj 14 (588), Prešovský kraj 12 (740), Trenčiansky kraj 20 (825), Trnavský kraj
4 (657) a Žilinský kraj 6 (865).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (42), Prievidza (12), Senec (11), Košice
(8), Malacky (5), Nové Zámky (5), Poprad (5), Trenčín (4), Žilina (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica
(3),  Komárno  (3),  Nitra  (3),  Stará  Ľubovňa  (3),  po  dva  prípady  v  okresoch  Dunajská  Streda,  Kežmarok,
Michalovce a jeden prípad zaznamenali v okresoch: Košice a okolie, Levice, Námestovo, Partizánske, Pezinok,
Piešťany, Sabinov, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Tvrdošín a Zlaté Moravce. Je medzi
nimi 63 žien a 68 mužov, sú vo veku od 1 do 84 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 548 ľudí.
Hospitalizovaných je 120 pacientov, u 90 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 090.
18. septembra 2020 (290 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 24 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 367, v okrese Banská Bystrica 82). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 52 (1
804), Košický kraj 22 (763), Nitriansky kraj 30 (585), Prešovský kraj 25 (699), Trenčiansky kraj 20 (764), Trnavský
kraj 42 (620) a Žilinský kraj 30 (777).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (34), Tvrdošín (30), Námestovo (27),
Trenčín  (13),  Košice  (12),  Dunajská  Streda  11,  Žilina  (11),  Prievidza  (10),  Poprad  (9),  Stará  Ľubovňa  (9),
Partizánske (8), Veľký Krtíš (8), Senec (7), Skalica (7), Prešov (6), Trnava (6), Čadca (5), Liptovský Mikuláš (5),
Nové Mesto  nad Váhom (5),  Nové Zámky (5),  Banská Bystrica  (4),  Hlohovec  (4),  Michalovce  (4),  Nitra  (4)
Topoľčany (4). Po tri prípady boli v okresoch Galanta, Komárno, Považská Bystrica, Sabinov, Sobrance, Zvolen a
Žiar nad Hronom, po dva prípady okresy Bardejov, Detva, Dolný Kubín, Púchov, Revúca, Ružomberok a Zlaté
Moravce, jeden prípad zaznamenali  okresy Levice,  Lučenec, Pezinok, Piešťany,  Rimavská Sobota,  Senica a
Trebišov. Je medzi nimi 152 žien a 138 mužov, sú vo veku od 3 rokov do 80 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 129, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 519 ľudí.
Hospitalizovaných je 125 pacientov,  u 106 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
988.

17. septembra 2020 (235 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 14 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 343, v okrese Banská Bystrica 78). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 69 (1
752), Košický kraj 22 (763), Nitriansky kraj 30 (555), Prešovský kraj 25 (699), Trenčiansky kraj 20 (764), Trnavský
kraj 42 (620) a Žilinský kraj 30 (777).

Pozitívny výsledok testov mali  ľudia  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava (48),  Námestovo (12),  Skalica (12),
Snina (11), Trnava (10), Košice (9), Nitra (8), Topoľčany (8), Nové Zámky (7), Prievidza (7), Banská Bystrica (6),
Dunajská Streda (6), Trebišov (6), Trenčín (6), Levice (5), Piešťany (5), Senica (5), Stará Ľubovňa (5), Žilina (5),
Galanta  (4),  Liptovský  Mikuláš  (4),  Michalovce  (4),  Tvrdošín (4),  Bánovce nad Bebravou (3),  Humenné (3),
Poprad (3),  Spišská Nová Ves (3), Žiar nad Hronom (3), Detva (2), Dolný Kubín (2), Ilava (2), Komárno (2),
Prešov (2), Senec (2), a po jednom prípade v okresoch Brezno, Čadca, Lučenec, Malacky, Partizánske, Pezinok,
Púchov, Ružomberok, Svidník, Turčianske Teplice a Veľký Krtíš. Je medzi nimi 116 žien a 119 mužov, sú vo veku
od niekoľkých mesiacov do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 102, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 390 ľudí.
Hospitalizovaných je 128 pacientov,  u 106 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
827.

16. septembra 2020 (161 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 329, v okrese Banská Bystrica 72). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 32 (1
683), Košický kraj 12 (741), Nitriansky kraj 6 (525), Prešovský kraj 6 (674), Trenčiansky kraj 14 (744), Trnavský
kraj 49 (578) a Žilinský kraj 34 (747).

Pozitívne testovaných bolo 98 mužov a 63 žien vo veku od niekoľkých mesiacov po 86 rokov v okresoch
Bratislava (26), Skalica (20), Tvrdošín (12), Dunajská Streda (10), Trnava (9), Námestovo (9), Senica (7), Žilina
(6), Trenčín (5), Prievidza (5), Košice (5), Sobrance (4), Senec (3), Banská Bystrica (3), Michalovce (3), Nitra (3),
Pezinok (3), Poprad (3), Liptovský Mikuláš (2), Prešov (2), Stará Ľubovňa (2), Banská Štiavnica (1), Bardejov (1),
Čadca (1), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Hlohovec (1), Komárno (1), Levice (1), Lučenec (1), Martin (1), Myjava
(1), Nové Mesto nad Váhom (1), Partizánske (1), Piešťany (1), Púchov (1), Ružomberok (1), Šaľa (1), Turčianske
Teplice (1) a Žiar nad Hronom (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39. Na Slovensku pribudlo ďalšie
úmrtie na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Ide o 66-ročného muža, ktorý bol hospitalizovaný vo Fakultnej
nemocnici v Prešove. Počas hospitalizácie si jeho zdravotný stav vyžiadal podporu umelej pľúcnej ventilácie

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 68, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 288 ľudí.



Hospitalizovaných je 121 pacientov,  u 103 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  10 pacientov a na
pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
694.

15. septembra 2020 (92 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz v BBSK

celkom 323, v okrese Banská Bystrica 69). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 26 (1 651),
Košický kraj 10 (729), Nitriansky kraj 19 (519), Prešovský kraj 10 (666), Trenčiansky kraj 8 (730), Trnavský kraj 5
(529) a Žilinský kraj 12 (713).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (23), Nitra (12), Prešov (5), Žilina (5),
Partizánske (4), Galanta (3), Košice (3), Michalovce (3), Námestovo (3), Nové Zámky (3), Banská Bystrica (2),
Čadca  (2),  Piešťany  (2),  Poprad  (2),  Prievidza  (2),  Senec  (2),  Sobrance  (2),  Stará  Ľubovňa  (2),  Šaľa  (2),
Topoľčany (2), a po jednom prípade v okresoch Gelnica, Malacky Martin, Považská Bystrica, Ružomberok, Snina,
Trebišov, Trenčín. Medzi pozitívne testovanými bolo 48 žien a 44 mužov vo veku od 4 do 90 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 220 ľudí.
Hospitalizovaných je 141 pacientov,  u 107 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  13 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 14. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 178. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
602.

14. septembra 2020 (188 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 13 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

v BBSK celkom 321, v okrese Banská Bystrica 67). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 24
(1 625), Košický kraj 6 (719), Nitriansky kraj 28 (500), Prešovský kraj 47 (656), Trenčiansky kraj 5 (722), Trnavský
kraj 26 (524) a Žilinský kraj 39 (701).

Najviac pozitívnych  testov bolo včera v okresoch Bratislava (21),  Tvrdošín (20),  Nitra (19),  Sabinov (19),
Trnava (16), Snina (14), Prešov (13), Žilina (10), Námestovo (5), Martin (4), Košice (4), Galanta (4), Žarnovica (4).
Pozitívne testovaní boli aj v okresoch Prievidza, Senica, Veľký Krtíš, Topoľčany, Lučenec, Banská Bystrica, Zlaté
Moravce, Vranov nad Topľou, Trenčín, Šaľa, Skalica, Piešťany, Partizánske, Nove Zámky, Michalovce, Levice,
Hlohovec, Gelnica, Brezno a Banská Štiavnica. Pozitívne testovaných bolo 82 mužov a 106 žien vo veku od 8 do
88 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 85, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 214 ľudí.
Hospitalizovaných je 141 pacientov,  u 107 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  13 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 14. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 178. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2
516.

13. septembra 2020 (48 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

308). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (1 601), Košický kraj 3 (713), Nitriansky kraj 3
(472), Prešovský kraj 3 (609), Trenčiansky kraj 12 (717), Trnavský kraj 9 (498) a Žilinský kraj 6 (662).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (9), Námestovo (5), Púchov (5), Trnava
(5), Dunajská Streda (3), Ilava (3), Nové Zámky (2), Partizánske (2), Prešov (2), Bardejov (1), Čadca (1), Galanta
(1), Košice (1), Košice a okolie (1), Levice (1), Malacky (1), Michalovce (1), Považská Bystrica (1), Senec (1),
Trenčín (1) a Žarnovica (1). Bolo medzi nimi 23 žien a 25 mužov vo veku od 10 do 81 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 38. Vo svidníckej nemocnici
zomrel  v uplynulých dňoch pacient,  u ktorého neskôr potvrdili  ochorenie COVID-19.  Uviedla to komunikačná
špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. Išlo o internistického pacienta, ktorý bol v nemocnici
krátko  hospitalizovaný  a  náhle  zomrel.  Ministerstvo  zdravotníctva  však  zatiaľ  nezaradilo  tento  prípad  medzi
oficiálne úmrtia na COVID-19.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 129 ľudí.
Hospitalizovaných je 129 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 413.
Za jediný deň pribudlo vo svete 307 930 ľudí infikovaných koronavírusom, Svetová zdravotnícka organizácia

(WHO)  očakáva,  že  počet  obetí  choroby  COVID-19  v  Európe  stúpne  v  mesiacoch  október  a  november.
Momentálne je smrtnosť na toto ochorenie stabilná – napriek nárastu počtu prípadov v Európe.

12. septembra 2020 (79 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v sobotu zaevidovali  5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom  307).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  24  (1  590),  Košický  kraj16  (710),
Nitriansky kraj 12 (469), Prešovský kraj 4 (606), Trenčiansky kraj 2 (705), Trnavský kraj 12 (489) a Žilinský kraj 4
(656).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (21), Michalovce (10), Galanta (9), Nové Zámky (6),
Košice (5), Banská Bystrica (4), Nitra (4), Hlohovec (2), Malacky (2), Ružomberok (2), Stará Ľubovňa (2), Žilina
(2),  Bardejov  (1),  Humenné  (1),  Levice(1),  Lučenec  (1),  Pezinok  (1),  Považská  Bystrica  (1),  Prievidza  (1),
Topoľčany (1), Trebišov (1) a Trnava (1). Medzi pozitívne testovanými bolo 47 žien a 32 mužov vo veku od 13 do
91 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je na čísle 38.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 124 ľudí.
Hospitalizovaných je 130 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 370.



11. septembra 2020 (201 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v piatok zaevidovali  19 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 302).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  50  (1  566),  Košický  kraj  20  (694),
Nitriansky kraj 23 (457), Prešovský kraj 15 (602), Trenčiansky kraj 27 (703), Trnavský kraj 16 (477) a Žilinský kraj
31 (652).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (46),  Žilina  (11),  Michalovce  (10),  Prešov  (10),
Trenčín (9), Tvrdošín (9), Lučenec (7), Košice (6), Púchov (6), Trnava (6), Komárno (5), Považská Bystrica (5),
Šaľa (5),  Galanta (4),  Nitra (4),  Nové Zámky (4),  Veľký Krtíš (4),  Banská Bystrica (3),  Dunajská Streda (3),
Hlohovec (3), Ilava (3), Liptovský Mikuláš (3), Námestovo (3), Prievidza (3), Sobrance (3), Topoľčany (3), Malacky
(2), Medzilaborce (2), Pezinok (2), Žarnovica (2), Banská Štiavnica (1), Brezno (1), Bytča (1), Čadca (1), Dolný
Kubín (1), Kysucké Nové Mesto (1), Levice (1), Martin (1), Partizánske (1), Snina (1), Stará Ľubovňa (1), Trebišov
(1), Vranov nad Topľou (1), Zlaté Moravce (1) a Zvolen (1). Bolo medzi nimi 86 žien a 115 mužov vo veku od
niekoľkých mesiacov do 88 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa oficiálne zvýšil o jedného a je na čísle 38. Vo
Fakultnej nemocnici v Nitre v zomrel 5. septembra 65 – ročný muž, u ktorého pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu
formu COVID-19.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 33, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 114 ľudí.
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 98 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 14 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 9. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 301.
10. septembra 2020 (186 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 11 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 283).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  47  (1  516),  Košický  kraj  11  (674),
Nitriansky kraj 29 (434), Prešovský kraj 10 (587), Trenčiansky kraj 15 (676), Trnavský kraj 32 (461) a Žilinský kraj
31 (621).

Pozitívne testy malo 96 žien a 90 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. Najviac ľudí bolo pozitívnych na COVID-
19 v okresoch Bratislava (38), Trnava (12),  Tvrdošín (11),  Dunajská Streda (11),  Nitra (9),  Nové Zámky (8),
Galanta (7), Trenčín (6), pozitívne testy boli aj v okresoch Banská Bystrica a Lučenec (3),Rimavská Sobota (2),
Banská Štiavnica, Brezno a Detva po jednom, Čadca, Dolný Kubín, Galanta, Ilava, Komárno, Košice, Levice,
Levoča, Liptovský Mikuláš,  Malacky,  Michalovce, Myjava,  Námestovo,  Nové Mesto nad Váhom, Partizánske,
Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, ,  Ružomberok, Senec, Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa, Šaľa,
Topoľčany, Trebišov, Vranov nad Topľou a Žilina.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 80, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 081 ľudí.
Hospitalizovaných je 117 pacientov, u 94 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 15 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 134.
9. septembra 2020 (178 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali  13 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 272).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  40  (1  469),  Košický  kraj  37  (663),
Nitriansky kraj 19 (405), Prešovský kraj 21 (577), Trenčiansky kraj 11 (661), Trnavský kraj 14 (429) a Žilinský kraj
23 (590).

Pozitívne testovaní boli  vyšetrení v okresoch: Bratislava (33), Michalovce (17), Košice (12), Lučenec (12),
Nitra (12), Stará Ľubovňa (10), Žilina (9), Trnava (8), Nové Zámky (5), Prešov (5), Sobrance (5), Tvrdošín (5),
Dolný Kubín (3), Galanta (3), Liptovský Mikuláš (3), Malacky (3), Prievidza (3), Púchov (3), Senec (3), Vranov nad
Topľou (3), Námestovo (2), Považská Bystrica (2), Trebišov (2), Trenčín (2), Bytča (1), Hlohovec (1), Kežmarok
(1), Partizánske (1), Pezinok (1), Piešťany (1), Skalica (1), Snina (1), Spišská Nová Ves (1), Stropkov (1), Šaľa
(1), Topoľčany (1) a Zvolen (1). Je medzi nimi 89 žien a 89 mužov, sú vo veku od 3 do 83 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 54, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 001 ľudí.
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 95 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 137. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 028.
8. septembra 2020 ( 161 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali päť nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 259).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  58  (1  429),  Košický  kraj  10  (626),
Nitriansky kraj 17 (386), Prešovský kraj 23 (556), Trenčiansky kraj 12 (650), Trnavský kraj 11 (415) a Žilinský kraj
25 (567).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (44),  Tvrdošín (17),  Prešov  (9),  Nitra  (8),  Stará
Ľubovňa (7), Žilina (7), Malacky (5), Michalovce (5), Senec (5), Trenčín (5), Komárno (4), Pezinok (4), Trnava (4),
Galanta (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Prievidza (3), Snina (3), Dunajská Streda (2), Poprad (2), Šaľa (2),
Banská Bystrica (1), Brezno (1), Detva (1), Gelnica (1), Hlohovec (1), Ilava (1), Liptovský Mikuláš (1), Lučenec
(1),  Nové Mesto nad Váhom (1),  Partizánske (1),  Považská Bystrica  (1),  Rimavská Sobota (1),  Sabinov (1),
Skalica (1), Sobrance (1) a Svidník (1), Je medzi nimi 78 žien a 83 mužov, sú vo veku od 2 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 34, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 947 ľudí.
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 98 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 17 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 119. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 904.
V  nitrianskej  nemocnici  zomrelo  16-ročné  dievča,  u  ktorého  predtým  potvrdili  ochorenie  COVID-19.

Nemocnica však upozorňuje, že presnú príčinu úmrtia bude možné určiť až po pitve.



V utorok pribudlo v susednom Česku rekordných 1 164 prípadov. Je to prvýkrát od začiatku pandémie, keď
toto číslo prekonalo hranicu tisíc. Doterajšie maximum bolo z piatka – 796 prípadov. V krajine je aktuálne s
COVID-19 chorých 9 272 ľudí.

7. septembra 2020 ( 91 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali  dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 254). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 39 (1 371), Košický kraj 4 (616), Nitriansky
kraj 17 (369), Prešovský kraj 5 (533), Trenčiansky kraj 6 (638), Trnavský kraj 7 (404) a Žilinský kraj 11 (542).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (31), Nitra (13), Tvrdošín (6), Humenné (3), Malacky
(3), Púchov (3), Senec (3), Šaľa (3), Trnava (3), Michalovce (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Ružomberok (2),
Senica (2), Skalica (2), Trebišov (2), Banská Bystrica (1), Kysucké Nové Mesto (1), Liptovský Mikuláš (1), Nové
Zámky (1), Považská Bystrica (1), Prešov (1), Vranov nad Topľou (1), Zvolen (1) a Žilina (1). Je medzi nimi 53
žien a 38 mužov, sú vo veku od 1 do 90 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 77, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 913 ľudí.
Hospitalizovaných je 110 pacientov, u 90 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 17 pacientov a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 91. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 777.
Podľa WHO bolo vo svete už viac ako 27 miliónov ľudí pozitívne testovaných na koronavírus, počet obetí

presahuje číslo 890 tisíc.
6. septembra 2020 (22 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 252). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (1 332), Košický kraj 2 (612), Nitriansky
kraj 0 (352), Prešovský kraj 3 (528), Trenčiansky kraj 1 (632), Trnavský kraj 5 (397) a Žilinský kraj 0 (531).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (11),  Trnava  (4),  Prešov  (3),  Michalovce  (2),
Hlohovec (1) a Púchov (1). Je medzi nimi 8 žien a 14 mužov, sú vo veku od 11 do 79 rokov

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 34, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 836 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 78 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 88. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 763.
Kuriózna  situácia  nastala  po  štvrtkovom  zasadnutí  konzília  epidemiológov,  infektológov  a  verejných

zdravotníkov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí i hlavný hygienik Ján Mikas zostali v preventívnej karanténe po
tom,  čo  boli  v  kontakte  s  pozitívne  testovaným  členom konzília  na  COVID-19.  Testovanie  podstúpia  všetci
zúčastnení v utorok.

5. septembra 2020 (88 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 252).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  37  (1  321),  Košický  kraj  10  (610),
Nitriansky kraj 22 (352), Prešovský kraj 7 (525), Trenčiansky kraj 3 (631), Trnavský kraj 7 (392) a Žilinský kraj 2
(531).

Pozitívne testovaní boli v sobotu vyšetrení v okresoch: Bratislava (34), Nové Zámky (11), Michalovce (8), Nitra
(8), Stará Ľubovňa (5), Trnava (3), Dunajská Streda (2), Komárno (2), Malacky (2). Trebišov (2), Dolný Kubín (1),
Galanta (1), Ilava (1), Levice (1), Piešťany (1), Púchov (1), Ružomberok (1), Sabinov (1), Senec (1), Snina (1) a
Trenčín (1). Je medzi nimi 46 žien a 42 mužov, sú vo veku od 6 do 83 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 802 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 78 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 88. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 775.
4. septembra 2020 (226 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v piatok zaevidovali  9  nových prípadov pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 252).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  51  (1  284),  Košický  kraj  22  (600),
Nitriansky kraj 15 (330), Prešovský kraj 8 (518), Trenčiansky kraj 10 (628), Trnavský kraj 8 (385) a Žilinský kraj 18
(529).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (75), Nitra (22), Tvrdošín (20), Prešov (8), Dunajská
Streda (6),  Košice  (6),  Nové  Zámky (6),  Pezinok  (6),  Trnava (6),  Žilina  (6),  Senec  (5),  Stará  Ľubovňa  (5),
Michalovce (4), Prievidza (4), Šaľa (4), Trenčín (4), Lučenec (3), Poprad (3), Spišská Nová Ves (3), Vranov nad
Topľou (3), Banská Bystrica (2), Bardejov (2), Čadca (2), Ružomberok (2), Sabinov (2), Senica (2), Skalica (2),
Veľký Krtíš (2), Žiar nad Hronom (2), Dolný Kubín (1), Komárno (1), Malacky (1), Martin (1), Námestovo (1),
Považská Bystrica (1), Snina (1), Sobrance (1), Topoľčany (1), Je medzi nimi 104 žien a 122 mužov, sú vo veku
od 1 do 81 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 104, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 797 ľudí.
Hospitalizovaných je 95 pacientov, u 73 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 8 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 692.
3. septembra 2020 (137 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali  5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 243).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  87  (1  233),  Košický  kraj  14  (578),
Nitriansky kraj 34 (315), Prešovský kraj 24 (510), Trenčiansky kraj 9 (618), Trnavský kraj 16 (377) a Žilinský kraj
33 (511).



Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (42), Nitra (11), Michalovce (9), Košice (6), Senec (6),
Žilina (5), Spišská Nová Ves (5), Liptovský Mikuláš (4), Stará Ľubovňa (4), Prešov (4), Trenčín (4), Tvrdošín (4),
Brezno (3), Dunajská Streda (3), Banská Bystrica (2), Partizánske (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Trnava (2),
Čadca (1), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Ilava (1), Komárno (1), Kysucké Nové Mesto (1), Malacky (1), Martin (1),
Nové Zámky (1), Piešťany (1), Považská Bystrica (1), Rožňava (1), Ružomberok (1), Skalica (1), Sobrance (1),
Topoľčany (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi 67 žien a 70 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 91
rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 76, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 693 ľudí.
Hospitalizovaných je 92 pacientov, u 70 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 9 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 6. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 570.
2. septembra 2020 (121 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v stredu zaevidovali  6 nových prípadov pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 238).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  50  (1  146),  Košický  kraj  13  (564),
Nitriansky kraj 15 (281), Prešovský kraj 9 (486), Trenčiansky kraj 5 (609), Trnavský kraj 7 (361) a Žilinský kraj 16
(478).

Pozitívne  testovaní  boli  vyšetrení  v  okresoch:  Bratislava  (44),  Nitra  (12),  Michalovce  (10),  Tvrdošín  (7),
Liptovský Mikuláš (6),  Prešov (6),  Malacky (3),  Nové Zámky (3),  Senec (3),  Trenčín (3),  Zvolen (3),  Banská
Bystrica (2), Rožňava (2), Skalica (2), Trnava (2), Bardejov (1), Brezno (1), Dunajská Streda (1), Galanta (1),
Námestovo  (1),  Piešťany  (1),  Poprad  (1),  Považská  Bystrica  (1),  Púchov  (1),  Sabinov  (1),  Sobrance  (1),
Turčianske Teplice (1) a Žilina (1). Je medzi nimi 63 žien a 58 mužov, sú vo veku od 4 do 81 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je na čísle 37.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 94, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 617 ľudí.
Hospitalizovaných je 105 pacientov, u 70 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 10 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 6. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 509.
1. septembra 2020 (53 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

232). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 16 (1 096), Košický kraj 21 (551), Nitriansky kraj 2
(266), Prešovský kraj 6 (477), Trenčiansky kraj 1 (604), Trnavský kraj 1 (354) a Žilinský kraj 4 (462).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Michalovce (19), Bratislava (13), Košice (2), Poprad (2), Prešov
(2), Senec (2), Zvolen (2), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Dunajská Streda (1), Komárno (1), Liptovský Mikuláš (1),
Pezinok (1), Ružomberok (1), Svidník (1), Trenčín (1), Vranov nad Topľou (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi
28 žien a 25 mužov vo veku od 2 do 85 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o štyroch na 37.
Na Slovensku pribudli štyri potvrdené úmrtia v súvislosti s ochorením COVID-19. Celkovo tak v našej krajine

evidujeme  37  úmrtí.  Štyri  nové  úmrtia  sú  potvrdené  na  základe  vykonaných  pitiev  zosnulých  a  všetkých
indikovaných pomocných laboratórnych vyšetrovacích metód.

Na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 zomrela 22. augusta 89-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Prešove,
23.  augusta  78-ročná  žena  vo  Fakultnej  nemocnici  v  Trenčíne,  v  rovnaký  deň  83-ročný  muž  vo  Fakultnej
nemocnici v Prešove a 30. augusta 64-ročný muž v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 45, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 523 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 73 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 72. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 486.
31. augusta 2020 (72 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 230). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 19 (1 080), Košický kraj 9 (530), Nitriansky
kraj 12 (264), Prešovský kraj 3 (471), Trenčiansky kraj 12 (603), Trnavský kraj 6 (353) a Žilinský kraj 5 (458).

Pozitívne výsledky na nový koronavírus malo v pondelok 38 mužov a 34 žien vo veku od 4 do 69 rokov v
okresoch Bratislava (19), Nitra (10), Michalovce (7), Trenčín (5), Považská Bystrica (4), Trnava (3), pozitívne
testovaní ľudia boli aj v okresoch Zvolen (2), Komárno, Trebišov, Dolný Kubín, Ružomberok, Prešov, Banská
Bystrica (2), Veľký Krtíš, Tvrdošín, Svidník, Púchov, Piešťany, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Galanta a
Brezno.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 101, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 478 ľudí.
Hospitalizovaných je 99 pacientov, u 71 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 11 pacienti a na pľúcnej

ventilácii 7. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 478.
30. augusta 2020 (41 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 9 (1 061), Košický kraj 21 (521), Nitriansky
kraj 1 (252), Prešovský kraj 6 (468), Trenčiansky kraj 0 (591), Trnavský kraj 1 (347) a Žilinský kraj 3 (453).

Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 20 žien vo veku od 10 do 86 rokov v okresoch Michalovce (18),
Bratislava (9), Žilina (3), Prešov (2), Sabinov (2), Bardejov (1), Košice (1), Rožňava (1), Svidník (1), Šaľa (1),
Trebišov (1) a Trnava (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 99, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 377 ľudí.
Hospitalizovaných je 77 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 507.



29. augusta 2020 (34 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v sobotu zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (1 052), Košický kraj 1 (500), Nitriansky
kraj 7 (251), Prešovský kraj 4 (462), Trenčiansky kraj 1 (591), Trnavský kraj 3 (346) a Žilinský kraj 5 (450).

Pozitívne testovaných bolo 18 mužov a 16 žien vo veku od 3 do 62 rokov v okresoch Bratislava (12), Žilina
(5), Nitra (4), Nové Zámky (3), Sabinov (2), Prešov (2), Galanta (1), Hlohovec (1), Michalovce (1), Považská
Bystrica (1), Rimavská Sobota (1) a Trnava (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 24, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 278 ľudí.
Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 50 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 565
28. augusta 2020 (114 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

223). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 35 (1 040), Košický kraj 19 (499), Nitriansky kraj
12 (244), Prešovský kraj 6 (458), Trenčiansky kraj 12 (590), Trnavský kraj 14 (343) a Žilinský kraj 13 (445).

Pozitívne testovaných bolo 58 mužov a 56 žien.  Najviac testov z pozitívnym výsledkom bolo v okresoch
Bratislava (26), Michalovce (11), Trnava (10), Nitra (7), Žilina (5). Ďalej aj v okresoch Senec, Senica, Myjava,
Sabinov,  Piešťany,  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Vranov  nad  Topľou,  Prešov,  Trenčín,  Ružomberok,  Liptovský
Mikuláš, Košice, Šaľa, Námestovo, Čadca, Púchov, Ilava, Pezinok, Prievidza, Malacky, Zvolen, Lučenec, Snina,
Považská Bystrica, Skalica, Nové Zámky či Komárno.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 254 ľudí.
Hospitalizovaných je 74 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 555.
27. augusta 2020 (102 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  vo štvrtok zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 220).  V  ďalších  krajoch  to  vyzerá  nasledovne:  Bratislavský  kraj  33  (1  005),  Košický  kraj  15  (480),
Nitriansky kraj 12 (232), Prešovský kraj 7 (452), Trenčiansky kraj 10 (578), Trnavský kraj 6 (329) a Žilinský kraj 18
(432).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (30), Námestovo (13), Žilina (8), Nitra (7), Trenčín (6),
Rožňava (5), Senica (5), Prešov (3), Bytča (2), Dolný Kubín (2), Galanta (2), Komárno (2), Liptovský Mikuláš (2),
Prievidza (2), Púchov (2), Stará Ľubovňa (2), Hlohovec (1), Humenné (1), Kysucké Nové Mesto (1), Nové Zámky
(1), Piešťany (1), Poprad (1), Rimavská Sobota (1), Šaľa (1) a Topoľčany (1). Je medzi nimi 56 žien a 46 mužov,
sú vo veku od 4 do 82 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 19, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 225 ľudí.
Hospitalizovaných je 72 pacientov, u 49 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 6 pacienti a na pľúcnej

ventilácii piati. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 470.
26. augusta 2020 (90 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  stredu  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 219). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (972), Košický kraj 8 (465), Nitriansky
kraj 4 (220), Prešovský kraj 22 (445), Trenčiansky kraj 15 (568), Trnavský kraj 4 (323) a Žilinský kraj 8 (414).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (22), Ilava (6), Michalovce (6), Poprad
(6), Stará Ľubovňa (5), Trenčín (5), Žilina (4), Bardejov (3), Dunajská Streda (3), Nitra (3), Prešov (3), Prievidza
(3), Kežmarok (2), Košice (2), Liptovský Mikuláš (2), Malacky (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Banská
Bystrica (1), Brezno (1), Čadca (1), Dolný Kubín (1), Považská Bystrica (1), Sabinov (1), Senec (1), Šaľa (1) a
Trnava (1). Je medzi nimi 37 žien a 53 mužov, sú vo veku od 5 do 78 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 206 ľudí.
Hospitalizovaných je 75 pacientov, u 51 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 84. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 387.
25. augusta 2020 (84 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  utorok  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 217). V ďalších krajoch to po korekcii MZ SR vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 29 (945), Košický kraj
23 (457), Nitriansky kraj 8 (216), Prešovský kraj 1 (423), Trenčiansky kraj 12 (553), Trnavský kraj 7 (319) a
Žilinský kraj 2 (406).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8),
Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská
Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a
Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 192 ľudí.
Hospitalizovaných je 70 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 311.
24. augusta 2020 (28 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne  testovaného  človeka

(doteraz celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (871), Košický kraj 6 (426),



Nitriansky kraj 1 (207), Prešovský kraj 5 (419), Trenčiansky kraj 4 (536), Trnavský kraj 1 (306) a Žilinský kraj 5
(404).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch Bratislava (4), Michalovce (3), Košice (3), Žilina (3),
Sabinov (2), Trenčín (2), Prievidza (1), Prešov (1), Pezinok (1), Topoľčany (1), Humenné (1), Nové Mesto nad
Váhom (1), Dolný Kubín (1), Námestovo (1), Malacky (1), Snina (1) a Galanta (1). Je medzi nimi 13 žien a 15
mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 86 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 167 ľudí.
Hospitalizovaných je 65 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 7 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 252.
23. augusta 2020 (68 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 13 (865), Košický kraj 13 (420), Nitriansky
kraj 2 (206), Prešovský kraj 3 (414), Trenčiansky kraj 6 (532), Trnavský kraj 3 (305) a Žilinský kraj 0 (399).

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch Bratislava (41), Michalovce (6), Senec (3), Nové
mesto nad Váhom (3), Prešov (2), Piešťany (2), Hlohovec (2), Košice (2), Trnava (1), Trenčín (1), Komárno (1),
Dunajská Streda (1), Bardejov (1), Považská Bystrica (1) a Malacky (1). Je medzi nimi 28 žien a 40 mužov vo
veku od 3 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 153 ľudí.
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 40 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 238.
22. augusta 2020 (40 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 45 (910), Košický kraj 8 (428), Nitriansky
kraj 1 (207), Prešovský kraj 3 (417), Trenčiansky kraj 5 (537), Trnavský kraj 6 (311) a Žilinský kraj 0 (399).

Na Slovensku v sobotu medzi pozitívne testovanými bolo 28 mužov a 12 žien vo veku od 1 do 59 rokov v
okresoch Bratislava (12), Michalovce (11), Trenčín (4), Piešťany (2), Nitra (2), Humenné (1), Košice (1), Malacky
(1), Myjava (1), Považská Bystrica (1), Prešov (1), Trebišov (1), Trnava (1) a Vranov nad Topľou (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 1, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 148 ľudí.
Hospitalizovaných je 61 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 175.
21. augusta 2020 (91 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 46 (852), Košický kraj 10 (407), Nitriansky kraj 0
(204), Prešovský kraj 11 (411), Trenčiansky kraj 6 (526), Trnavský kraj 4 (302) a Žilinský kraj 10 (399).

Pozitívne testovaných bolo 49 mužov a 42 žien vo veku od 8 do 78 rokov v okresoch Bratislava (40), Žilina
(8), Košice (6), Senec (3), Pezinok (3), Michalovce (3), Vranov nad Topľou (2), Trnava (2), Trenčín (2), Stará
Ľubovňa (2), Prešov (2), Poprad (2), Bardejov (2), Galanta (2), Bánovce nad Bebravou (1), Banská Bystrica (1),
Ilava (1),  Levoča (1),  Liptovský Mikuláš (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Púchov (1),  Revúca (1),  Rimavská
Sobota (1), Trebišov (1), Tvrdošín (1) a Žiar nad Hronom (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 102, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 147 ľudí.
Hospitalizovaných je 62 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 136.
20. augusta 2020 (123 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

211). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 41 (806), Košický kraj 10 (397), Nitriansky kraj 7
(204), Prešovský kraj 8 (400), Trenčiansky kraj 20 (520), Trnavský kraj 23 (298) a Žilinský kraj 13 (389).

Pozitívne testy malo 76 mužov a 47 žien vo veku od 3 do 86 rokov v okresoch: Bratislava (34), Trnava (17),
Trenčín (13), Žilina (8), Spišská Nová Ves (6), Senec (5), Prešov (5), Dunajská Streda (4), Čadca (3), Prievidza
(3), Vranov nad Topľou (3), Nové Zámky (3), Galanta (2), Nitra (2), Michalovce (2), Ilava (2), Kysucké Nové Mesto
(1), Bánovce nad Bebravou (1), Púchov (1), Košice (1), Komárno (1), Pezinok (1), Banská Bystrica (1), Malacky
(1), Šaľa (1), Trebišov (1) a Námestovo (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 31, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 045 ľudí.
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 44 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 54. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 147.
„Epidemiologická situácia, ktorú na dennej báze sledujeme a vyhodnocujeme, je pod kontrolou. Nárast počtu

potvrdených  prípadov  ochorenia  COVID-19  je  výsledok  aktívneho  a  dôsledného  dohľadávania  kontaktov  v
lokalizovaných ohniskách nákazy a ich nárazového testovania na ochorenie COVID-19 v ostatných dňoch. Vyšší
výskyt ochorenia COVID-19 sme preto očakávali,“

informoval Úrad verejného zdravotníctva.
19. augusta 2020 (80 nových prípadov)



V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom
210). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 27 (765), Košický kraj 3 (387), Nitriansky kraj 1
(197), Prešovský kraj 8 (392), Trenčiansky kraj 17 (500), Trnavský kraj 13 (275) a Žilinský kraj 7 (376).

Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 28 mužov a 52 žien vo veku od 3 do 94 rokov v okresoch: Bratislava (24),
Dunajská Streda (12), Ilava (5), Žilina (5), Trenčín (4), Prešov (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica
(2), Prievidza (2), Sabinov (2), Košice (2), Pezinok (2), Vranov nad Topľou (2), Michalovce (1), Nové Mesto nad
Váhom (1), Zvolen (1), Myjava (1), Zlaté Moravce (1), Senec (1), Ružomberok (1), Púchov (1), Dolný Kubín (1),
Lučenec (1) a Piešťany (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 17, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 2 014 ľudí.
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 44 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 54. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1
055.

18. augusta 2020 (100 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 206). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 47 (738), Košický kraj 7 (384), Nitriansky
kraj 2 (196), Prešovský kraj 6 (384), Trenčiansky kraj 9 (483), Trnavský kraj 20 (262) a Žilinský kraj 9 (369).

Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 52 mužov a 48 žien vo veku od 5 do 98 rokov v okresoch Senec (23),
Bratislava (21), Dunajská Streda (11), Žilina (6), Trenčín (6), Prešov (5), Galanta (5), Trnava (3), Michalovce (3),
Nitra (2), Košice (2), Pezinok (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Prievidza (1), Bytča (1), Sobrance (1), Trebišov (1),
Malacky (1) Čadca (1), Bánovce nad Bebravou (1), Medzilaborce (1), Skalica (1) a Tvrdošín (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o dvoch na číslo 33.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 17, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 997 ľudí.
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 42 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 992.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí vysvetlil, prečo v strede týždňa bývajú počty infikovaných koronavírusom

najvyššie. Počas víkendu totiž laboratóriá testujú menej, v pondelok a utorok sa potom zhromažďujú kontakty
pozitívnych prípadov, preto sa v ďalšie dni ukážu nové prípady medzi blízkymi kontaktmi už pozitívnych ľudí.17.
augusta 2020 (15 nových prípadov)

V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz
celkom 206). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (691), Košický kraj 2 (377), Nitriansky
kraj 1 (194), Prešovský kraj 1 (378), Trenčiansky kraj 4 (474), Trnavský kraj 3 (242) a Žilinský kraj 1 (360).

Pozitívne testovaných bolo 8 mužov a 7 žien vo veku od 4 do 79 rokov v okresoch Trenčín (4), Galanta (3),
Bratislava (2), Banská Bystrica (1), Kežmarok (1), Nitra (1), Ružomberok (1), Spišská Nová Ves (1) a Trebišov
(1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 980 ľudí.
Hospitalizovaných je 71 pacientov, u 41 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 4 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 911.
Na Slovensku pribudli v utorok dve úmrtia pacientov s ochorením COVID-19. Pitva potvrdila úmrtie na pľúcnu

formu tohto ochorenia u 80-ročnej  pacientky z Košíc,  ktorá bola hospitalizovaná v  Univerzitnej  nemocnici  L.
Pasteura v Košiciach. Druhým zosnulým s rovnakou príčinou úmrtia je 79-ročný muž zo Spišskej Belej, ktorý bol
hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana v Prešove. Obidve úmrtia sa zavedú do štatistík za 18.
august 2020.

16. augusta 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (689), Košický kraj 2 (375), Nitriansky
kraj 0 (193), Prešovský kraj 0 (377), Trenčiansky kraj 0 (470), Trnavský kraj 0 (239) a Žilinský kraj 0 (359).

Pozitívne testovaní boli traja muži a dve ženy vo veku od 27 do 82 rokov z Bratislavy (3) a Košíc (2).
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí.
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 39 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 907.
15. augusta 2020 (47 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 18 (686), Košický kraj 3 (373), Nitriansky
kraj 2 (193), Prešovský kraj 8 (377), Trenčiansky kraj 9 (470), Trnavský kraj 7 (239) a Žilinský kraj 0 (359).

V okresoch zaevidovali nové prípady infikovania koronavírusom takto: Bratislava (12), Senec (5), Prievidza a
Trenčín  po 4,  Prešov a  Trnava po 3,  Michalovce,  Skalica  a Poprad  po  2,  Nové Zámky,  Galanta,  Pezinok,
Sabinov, Bánovce nad Bebravou, Trebišov, Dunajská Streda, Humenné, Vranov nad Topľou, Nitra po jednom. Je
medzi nimi 26 mužov a 21 žien, sú vo veku od 6 do 89 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí.
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 37 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii  štyria.  Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49. Aktuálne je na Slovensku 902 ľudí s potvrdenou
chorobou COVID-19.

14. augusta 2020 (54 nových prípadov)



V Banskobystrickom kraji v piatok nezaevidovali 5 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz
celkom 205). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 16 (668), Košický kraj 1 (370), Nitriansky
kraj 1 (191), Prešovský kraj 6 (369), Trenčiansky kraj 15 (461), Trnavský kraj 6 (232) a Žilinský kraj 4 (359).

Najviac  nových  prípadov  infikovania  koronavírusom  pribudlo  v  okrese  Bratislava  (12).  Nasledujú  okresy
Trenčín (9), Prešov (4), Dunajská Streda (4), Bánovce nad Bebravou (3), Senec (3), Vranov nad Topľou (2), Žilina
(2), Revúca (2), Trnava (2), Bytča (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Žiar nad Hronom (1), Košice (1), Ilava (1),
Pezinok (1), Zvolen (1), Čadca (1), Detva (1), Nitra (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 28 mužov a 26 žien vo veku
od 6 do 84 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí.
Hospitalizovaných je 50 pacientov, u 36 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 49.
13. augusta 2020 (62 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (652), Košický kraj 3 (369), Nitriansky
kraj 4 (190), Prešovský kraj 8 (363), Trenčiansky kraj 23 (446), Trnavský kraj 10 (226) a Žilinský kraj 2 (355).

Pozitívne testovaných ľudí zaevidovali v okresoch: Nové Mesto nad Váhom (11), Trenčín (11), Bratislava (10),
Dunajská Streda (4), Nitra (3), Vranov nad Topľou (3), Košice (3), Trnava (3), Galanta (2), Žilina (2), Medzilaborce
(2), Humenné (1), Malacky (1), Sabinov (1), Stropkov (1), Šaľa (1), Skalica (1), Pezinok (1) a Považská Bystrica
(1). Je medzi nimi 26 mužov a 36 žien, sú vo veku od 9 do 84 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 944 ľudí.
Hospitalizovaných je 51 pacientov, u 37 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
12. augusta 2020 (49 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 10 (640), Košický kraj 12 (366), Nitriansky
kraj 0 (186), Prešovský kraj 19 (355), Trenčiansky kraj 6 (423), Trnavský kraj 2 (216) a Žilinský kraj 0 (353).

Pozitívne  testovaní  ľudia  boli  zacytení  v  okresoch  Košice  (12),  Vranov  nad  Topľou  (10),  Bratislava  (8),
Stropkov (3),  Prešov (3),  Trenčín  (3),  Pezinok  (2),  Prievidza  (2),  Galanta  (2),  Bardejov (2),  Kežmarok (1)  a
Partizánske (1). Je medzi nimi 27 mužov a 22 žien, sú vo veku od 15 do 83 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 55, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 939 ľudí.
Hospitalizovaných je 57 pacientov, u 43 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
11. augusta 2020 (75 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  utorok  zaevidovali  dva  nové prípady  pozitívne  testovaného  človeka (doteraz

celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 23 (630), Košický kraj 5 (354), Nitriansky
kraj 1 (186), Prešovský kraj 3 (336), Trenčiansky kraj 7 (417), Trnavský kraj 30 (214) a Žilinský kraj 4 (353). Je to
najvyšší počet infikovaných osôb od 22. apríla.

V  okrese  Galanta  pribudlo  21  infkovaných,  v  Bratislave  16,  v  okrese  Senec  7,  v  okrese  Bánovce  nad
Bebravou 5, v okrese Trnava 4, v okrese Dunajská Streda 3, v Košiciach a okresoch Kysucké Nové Mesto,
Prešov, Skalica, Trebišov po dvaja nakazení, v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Nové Mesto Nad
Váhom, Nové Zámky, Rožňava, Ružomberok, Trenčín, Vranov nad Topľou a Zvolen po jednom.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 884 ľudí.
Hospitalizovaných je 58 pacientov, u 40 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
V utorok Pandemická komisia vlády SR odobrila Pandemický plán, ktorý počíta s viacerými fázami pandémie

koronavírusu u nás. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovensko sa teraz nachádza v prvej fáze.
V druhej  fáze pandémie by nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných

osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník  a  oddelení  by bola viac ako 50-percentná a vznikali  by
ohniská nákazy. v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej
mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami.

V  prípade  tretej  fázy  by  Slovensko  opätovne  vyhlásilo  núdzový  stav.  Išlo  by  o  ďalšie  zhoršenie
epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a
oddelení by v tejto fáze bola viac ako 75-percentná. Pri nej by vznikali ohniská nákazy, ktoré by príslušné okresné
úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvorili do karantény. Podľa rezortu zdravotníctva
je cieľom tohto opatrenia spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia by platila aj pre ďalšie
nemocnice.

V pandemickom pláne je zadefinovaná aj štvrtá fáza. V nej ide o postupný návrat do tzv. medzipandemického
obdobia.

10. augusta 2020 (16 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v pondelok zaevidovali  tri  nové prípady pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 198). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (607), Košický kraj 1 (349), Nitriansky
kraj 0 (185), Prešovský kraj 0 (333), Trenčiansky kraj 9 (410), Trnavský kraj 0 (184) a Žilinský kraj 1 (349).



Pozitívny test malo 9 mužov a 7 žien vo veku od 19 do 83 rokov v okresoch Bánovce nad Bebravou (4),
Prievidza  (4),  Žiar  nad  Hronom  (2),  Bratislava  (2),  Žarnovica  (1),  Košice  (1),  Kysucké  Nové  Mesto  (1)  a
Partizánske (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 874 ľudí.
Hospitalizovaných je 41 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
9. augusta 2020 (3 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 195). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (605), Košický kraj 0 (348), Nitriansky
kraj 0 (185), Prešovský kraj 0 (333), Trenčiansky kraj 1 (401), Trnavský kraj 0 (184) a Žilinský kraj 0 (348). Išlo o
prípady v okresoch Bratislava, Senec a Trenčín.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o dvoch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 866 ľudí.
Hospitalizovaných je 45 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
8. augusta 2020 (30 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  sobotu  zaevidovali  dva nové prípady pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 195). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (603), Košický kraj 5 (348), Nitriansky
kraj 0 (185), Prešovský kraj 2 (333), Trenčiansky kraj 4 (400), Trnavský kraj 13 (184) a Žilinský kraj 3 (348).

V okrese Dunajská Streda odhalili 5 infikovaných, v okrese Galanta a Trnava po 4, v okrese Myjava troch, v
Košiciach, v okrese Žilina a  Spišská Nová Ves dvoch, v Bratislave a okresoch Čadca, Lučenec, Michalovce,
Poprad, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota po jednom. Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 9 žien vo veku od
19 do 85 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 3, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 864 ľudí.
Hospitalizovaných je 43 pacientov, u 31 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
7. augusta 2020 (43 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  v  piatok  zaevidovali  jeden nový  prípad  pozitívne  testovaného človeka (doteraz

celkom 193). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 9 (602), Košický kraj 7 (343), Nitriansky
kraj 4 (185), Prešovský kraj 6 (331), Trenčiansky kraj 13 (405), Trnavský kraj 4 (171) a Žilinský kraj 1 (338).

V piatok bolo pozitívne testovaných na koronavírus 43 ľudí z okresov Bratislava (7), Košice (6), Žilina (4),
Komárno (3), Liptovský Mikuláš (3), Bánovce nad Bebravou (2), Prievidza (2), Vranov nad Topľou (2), Stará
Ľubovňa (2), Trnava (2), Michalovce (1), Pezinok (1), Poprad (1), Sabinov (1), Krupina (1), Zlaté Moravce (1),
Dunajská Streda (1), Dolný Kubín (1), Hlohovec (1) a Malacky (1). Išlo o 27 mužov a 16 žien vo veku od 18 do 83
rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31,
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 15, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 861 ľudí.
Hospitalizovaných je 40 pacientov, u 19 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
6. augusta 2020 (43 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  vo štvrtok zaevidovali  jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 192). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 15 (593), Košický kraj 3 (336), Nitriansky
kraj 4 (181), Prešovský kraj 2 (325), Trenčiansky kraj 13 (392), Trnavský kraj 4 (167) a Žilinský kraj 1 (337).

Pozitívny test  na ochorenie COVID-19 malo 16 žien a 27 mužov vo veku od 5 do 80 rokov v okresoch
Bratislava (12), Prievidza (8), Nové Mesto nad Váhom (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Senec (2), Dunajská
Streda (2), Bardejov (1), Galanta (1), Malacky (1), Partizánske (1), Púchov (1), Revúca (1), Šaľa (1), Trnava (1),
Vranov nad Topľou (1) a Žilina (1).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa vo štvrtok zvýšil na číslo 31, keď pribudli dve
nové  úmrtia  v  súvislosti  s  ochorením  COVID-19.  Zosnulý  je  71  –  ročný  muž,  ktorý  bol  hospitalizovaný  na
Infekčnom  oddelení  vo  Fakultnej  nemocnici  v  Trenčíne.  Pitva  zosnulého  ukázala,  že  príčinou  úmrtia  bola
rozvinutá pľúcna forma COVID-19 a následné zlyhanie dýchania. Pacient bol pozitívne testovaný formou RT-PCR
metódy. Ďalšou 31. obeťou koronavírusu je 78-ročná pacientka s pľúcnou formou COVID-19, ktorá ležala vo
Fakultnej nemocnici v Prešove.

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 22, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 846 ľudí.
Hospitalizovaných je 41 pacientov, u 19 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej

ventilácii päť ľudí. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43.
5. augusta 2020 (63 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 191). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (578), Košický kraj 4 (333), Nitriansky
kraj 0 (177), Prešovský kraj 8 (323), Trenčiansky kraj 39 (379), Trnavský kraj 0 (163) a Žilinský kraj 1 (336).

Najviac nových prípadov zaevidovali  v okrese Trenčín,  kde pribudlo 15 infikovaných. Okres Bánovce nad
Bebravou má 14 prípadov, 10 hlási Bratislava. V Prievidzi evidujú šesť nových prípadov, Vranov nad Topľou má
štyroch infikovaných. V Ilave, Košiciach a Poprade potvrdili po dva prípady, jeden infikovaný pribudol v Čadci,
Košiciach – okolí, Malackách, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Prešove, Rožňave a Starej Ľubovni.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29.



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 824 ľudí.
Hospitalizovaných je 29 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 27.
4. augusta 2020 (49 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

191). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 21 (567), Košický kraj 1 (329), Nitriansky kraj 7
(177), Prešovský kraj 5 (315), Trenčiansky kraj 9 (340), Trnavský kraj 1 (163) a Žilinský kraj 2 (335).

Pozitívne testovaných bolo 30 žien a 19 mužov vo veku od 4 do 73 rokov v okresoch Bratislava (17), Nitra (4),
Banská Štiavnica (3), Nové Mesto nad Váhom (3), Senec (3), Trenčín (3), Bánovce nad Bebravou (2), Prešov (2)
a po jednom prípade v okresoch Dunajská Streda,  Prievidza,  Komárno, Malacky,  Sabinov,  Žilina,  Humenné,
Stropkov, Čadca, Šaľa, Michalovce a Levice.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 22, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 777 ľudí.
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacient a na pľúcnej

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20.
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.
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), Nitriansky kraj 3
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240).

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a
Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
27
Levice
OP Karusel
Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza



Muž
33
Prievidza

Muž
35
Prievidza

Muž
57
Prievidza

Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza

Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

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

Žena
47
Prievidza

Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

Muž
34
Šaľa
OP Karusel
Muž



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

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

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

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

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

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

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

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

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda



Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda

Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37
Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena
26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena
34
Martin

Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55



Martin

Žena
56
Martin

Žena
57
Martin

Žena
61
Martin

Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok

Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza

Žena
52
Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice



Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin

Muž
42
Ružomberok
neznámy, vyšetrený v Ružomberku
Muž
28
Martin
DSS
Muž
40
Martin
DSS
Muž
70
Martin
DSS
Muž
72
Martin
DSS
Muž
74
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Žena
54
Martin
DSS
Žena
61
Martin
DSS
Žena
63
Martin
DSS
Žena
66
Martin
DSS
Žena
70
Martin
DSS
Žena
72
Martin
DSS
Žena
80



Martin
DSS
Žena
81
Martin
DSS
Žena
83
Martin
DSS
Žena
84
Martin
DSS
Žena
86
Martin
DSS
Žena
87
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
89
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
–
Martin
DSS, vek neznámy
Žena
44
Košice – okolie
OP Karusel
Muž
21
Revúca
OP Karusel
Žena
54
Revúca
OP Karusel
Muž
13
Rim. Sobota
OP Karusel
Muž
28
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena



46
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
78
Spišská N. Ves
OP Karusel
Muž
36
Čadca
v karanténnom stredisku Modra
Z pozitívne testovaných pacientov za sobotu sa 1 pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z

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

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

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

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

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

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava

Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23



Ilava

Žena
67

Ilava

Muž
44

Košice – okolie

Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17

Martin

Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20



Michalovce

Žena
24

Nové Zámky

Žena
36

Nové Zámky

Žena
50

Nové Zámky

Žena
81

Poprad

Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena



67

Revúca

Žena
23

Senica

Muž
53

Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21

Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava



Muž
60

Trnava

Žena
62

Trnava

Muž
30

Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž
67

Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS



Žena
61

Stará Ľubovňa

prekladaná do DSS

Žena
8

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec



v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
21

Michalovce

v karant. stredisku Modra

Žena
39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30

Nitra

v karant. stredisku Poprad

Muž
38

Nové Zámky

v karant. stredisku Poprad



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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Muž
Bardejov
66
Muž
Bratislava
73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž
Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
35
Žena
Bratislava
27
Muž
Čadca
28
Muž
Čadca
25
Žena
Dunajská Streda
55
Žena
Dunajská Streda
52
Žena
Dunajská Streda
40
Muž
Dunajská Streda
18
Muž
Košice
47
Muž



Košice
29
Muž
Košice – okolie
49
Žena
Košice – okolie
36
Žena
Levoča
58
OP Karusel
Muž
Martin
52
Muž
Michalovce
53
Žena
Michalovce
49
OP Karusel
Muž
Michalovce
48
OP Karusel
Muž
Michalovce
44
Žena
Michalovce
36
OP Karusel
Muž
Michalovce
34
OP Karusel
Muž
Michalovce
31
OP Karusel
Žena
Michalovce
28
OP Karusel
Muž
Michalovce
26
OP Karusel
Muž
Michalovce
25
Muž
Michalovce
23
OP Karusel
Žena
Michalovce
14
Žena
Pezinok
85
DSS
Muž
Pezinok
64
Žena



Pezinok
30
Muž
Pezinok
22
Muž
Pezinok
21
Žena
Prešov
68
Muž
Prešov
65
Muž
Prievidza
64
Žena
Prievidza
56
Žena
Prievidza
53
adresa neznáma
Žena
Prievidza
48
Žena
Prievidza
47
adresa neznáma
Žena
Prievidza
45
Žena
Prievidza
43
adresa neznáma
Muž
Prievidza
42
Muž
Prievidza
37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž



Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena
Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27
Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27
Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
33
Muž
Vranov nad Topľou
40
v karant. stredisku Lešť
Muž
Vranov nad Topľou
27
Muž
Vranov nad Topľou
6
Z Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku zomrel ďalší

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov)
Pohlavie

Vek
Názov okresu



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

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena

55
Pezinok
DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok



DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena

88
Pezinok
DSS
Žena

95
Pezinok
DSS
Žena
39
Rožňava
Muž
40
Zlaté Moravce
Muž
18
Spišská Nová Ves
Muž
42
Trnava
Žena
34
Vranov nad Topľou
Z  ochorenia  COVID-19  sa  na  Slovensku  doteraz  vyliečilo  podľa  hlásení  regionálnych  úradov  verejného

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

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

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

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

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

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



37
Nitra
Žena
58
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
61
Pezinok
DSS
Muž
39
Košice – okolie
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
30
Bánovce nad Bebr.
v kar. stredisku VDZ VS Financie
Žena
85
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
69
Pezinok
DSS
Žena
56
Pezinok
DSS
Muž
66
Pezinok
DSS
Žena
89
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Muž
10
Prešov
Muž
56
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
64



Pezinok
DSS
Muž
86
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok
DSS
Žena
60
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Muž
73
Pezinok
DSS
Žena
52
Košice
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
49
Pezinok
DSS
Žena
92
Pezinok
DSS
Žena
77
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Muž
67
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena



87
Pezinok
DSS
Muž
85
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
90
Pezinok
DSS
Žena
38
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Žena
90
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
83
Pezinok
DSS
Žena
72
Pezinok
DSS
Žena
83
Pezinok
DSS
Muž
65
Pezinok
DSS
Žena
44
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Žena
80
Pezinok
DSS



Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
26
Námestovo
Muž
43
Brezno
v karanténnom stredisku Lešť
Žena
64
Michalovce
Žena
95
Košice – okolie
Muž
56
Košice – okolie
Žena
49
Pezinok
Muž
27
Bardejov
Žena
64
Dolný Kubín
Muž
76
Pezinok
DSS nový
Muž
31
Bratislava
Žena
23
Banská Bystrica
Žena
78
Bratislava
Žena
86
Bratislava
Žena
88
Bratislava
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75

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

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

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

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

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

12. apríla 2020 (27 nových prípadov)
- Muž 31 – okres Košice okolie
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku



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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
31
Komárno
v karanténnom stredisku
Žena
32
Rimavská Sobota

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

Muž
39
Vranov nad Topľou

Žena
21
Stará Ľubovňa



v karanténnom stredisku
Muž
30
Ružomberok
v karanténnom stredisku
Muž
18
Vranov nad Topľou

Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80
Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena
20
Bratislava

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

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

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

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

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

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

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60



Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina

Žena
26
Dunajská Streda

Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec

Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
Pezinok

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena



Žena
Muž
Žena
Aktuálne je podľa Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44

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

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

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

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

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

Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin

Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda



Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava

Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17
Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena
32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
Košice – okolie

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

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

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

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

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

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

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča



Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín

Muž
62
Bratislava

Žena
32
Bratislava

Žena
69
Trenčín

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

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie

Muž
52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

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

Muž
45
Námestovo



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

Muž
61
Prievidza

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

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29
Pezinok

Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava



Žena
24
Rožňava

Žena
42
Pezinok

Žena
51
Prešov

Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava

Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena
60
Bratislava

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

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43



Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž
29
Bratislava

Žena
54
Bratislava

Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky

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

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21



Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena
46
Malacky

Žena
28
Pezinok

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
24
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
29
Nitra

Žena
41
Piešťany

Muž
34
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
34
Nitra
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
25
Trebišov
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
26



Kežmarok
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
Šaľa

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

Muž
62
Bratislava

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



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

Žena
20
Brezno

Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55
B. Bystrica

Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica



Žena
10
Martin

Muž
67
Martin

Muž
41
Bratislava

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

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

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

Žena
30
Pezinok

Žena



43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž
36
Bratislava

Muž
23
Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž
56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
40
Trenčín
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
29
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
46
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
22



Levoča
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
31
Zvolen
v karant. stanici APZ BA
Žena
28
Turčianske Teplice
v karant. stanici APZ BA
Žena
42
Prešov
v karant. stanici APZ BA
Žena
23
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
32
Pezinok
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
30
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
30
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
24
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Poltár
v karant. stanici APZ BA
Žena
27
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
2
Liptovský Mikuláš

Muž
53
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
22
Kežmarok
v karant. stanici APZ BA
Žena



56
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
48
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Gelnica
v karant. stanici APZ BA
Žena
21
Bardejov
v karant. stanici APZ BA
Muž
33
Rimavská Sobota
v karant. stanici APZ BA
Muž
29
Piešťany
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Muž
45
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
43
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov z rakúskeho Tirolska, ktorí sa vracali

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Muž
Muž
Ženy
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Muž
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy



Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 171 pacientov, z toho u 63 bol koronavírus potvrdený, v
108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí. Do testovania sú zapojené
aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 2238 vzoriek.

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

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

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

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž



Muž
Žena
V súčasnosti je hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa

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

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

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

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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž



Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Medzinárodné štatistiky uvádzajú na Slovensku prvú obeť koronavírusu. u nás sa to zatiaľ zatiaľ považuje za

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Tretina  nových  prípadov  je  z  ohrozenej  skupiny,  medzi  pozitívnymi  je  deväť  pacientov  nad  60  rokov.

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Na Slovensku je  momentálne jeden pacient s  koronavírusom v kritickom stave,  ktorý bojuje  o život  a  je
napojený na pľúcnu ventiláciu. Je v rizikovom veku a má aj ďalšie zdravotné problémy.

Na druhej strane dvaja Slováci sa vyliečili z ochorenia COVID-19 Ide o ženu a muža z košického regiónu. Muž
bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

17. marec 2020 (25 nových prípadov)
– 4 osoby, Bratislava
– 4 osoby, Žilina
– 3 osoby, Dunajská Streda
– 1 osoba, Revúca
– muž, domáca izolácia, Bratislava,
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19,
– žena, domáca izolácia, Bratislava,
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19,
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19,
– žena, domáca izolácia, Prešov,
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku,
– žena, hospitalizácia, Ružomberok,



– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19,
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19,
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19,
– muž, hospitalizácia, Revúca.
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom:
„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich

sú momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej
karanténe s ľahším priebehom ochorenia.“

K  večeru  pribudlo  ďalších  13  nových  prípadov.  Generálna  riaditeľka  banskobystrickej  Rooseveltovej
nemocncie Miriam Lapuníková potvrdila,  že  na oddelení  infektológie aktuálne leží  5  pacientov s  potvrdeným
koronavírusom, nie všetci sú z mesta pod Urpínom.

16. marec 2020 (11 nových prípadov)
– žena a muž, Košice
– dvaja muži, Svidník
– žena, Trnava
– muž, Trenčín
– muž, Pezinok
– dieťa, Prešov
– žena, Rožňava
– muž, Liptovský Mikuláš
– muž, Sobrance
15. marec 2020 (17 nových prípadov)
– 5 prípadov, Bratislava
– 5 prípadov (2 muži, 2 muži a 1 dieťa), Trenčín
– 3 nové prípady, Nitra
– 2 muži, 2, ženy a 1 dieťa, Trenčín
– muž, hospitalizovaný v Trnave, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú anamnézu
– muž, Martin, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí
– žena, Nové Zámky, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa
– žena 65 rokov, Banská Bystrica, po kontakte hospitalizovaná
14. marec 2020 (12 nových prípadov)
– 4 muži a 3 ženy, Bratislava
– 1 muž, okres Bytča
– 1 muž, okres Svidník
– 2 ženy, okres Senec
– 1 muž, 7okres Nové Zámky.
13. marec 2020 (11 nových prípadov)
– muž, Bratislava, domáca izolácia
– žena, Košice, domáca izolácia
– chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej

izolácii
– muž, Bratislava, domáca izolácia
– žena, hospitalizovaná v UN Martin
– muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
– chlapec, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
– žena, vyšetrená v UN Martin, domáca izolácia
– muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
– muž, vyšetrený vo Fakultnej nemocnici v Trnave, je v domácej izolácii
– muž, vyšetrený a hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
12. marec 2020 (11 nových prípadov)
– žena, Bratislava, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom
– žena stredoškoláčka, Hviezdoslavov, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom
– muž, Vysoká pri Morave, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom
– muž, Humenné, hospitalizovaný na klinike infektológie UNB Kramáre, bol na Maldivách
– žena, Veľké Uherce, hospitalizovaná vo FN TN, pracovala v Taliansku, v styku so Slovákmi nebola
– muž, ročník 1979, bytom Bratislava, mal príznaky, je hospitalizovaný, bol v zahraničí v USA na Miami
– žena, ročník 1967, bytom Bratislava, je hospitalizovaná a pracovala tam, kde pani učiteľka v materskej škole
– žena, ročník 1989, bytom Bratislava, bola v Raskúsku v Linzi, je hospitalizovaná
– žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky materskej školy
– muž, ročník 1977, bytom Bratislava, mal kontakt s priateľkou, ktorá už je nakazená.
– žena, ročník 1992, trvalý pobyt má mimo BA, v Bratislave má prechodný pobyt, bola v priamom kontakte s

učiteľkou materskej školy
V Rakúsku potvrdili prípad ďalšej nakazenej Slovenky novým koronavírusom, ktorá pracuje v obci Berwang.

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.
11. marec 2020 (3 nové prípady)
– žena, Bratislava, domáca karanténa



– žena, Bratislava, domáca karanténa
– muž, Bratislava, domáca karanténa
Všetci traja nakazení boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee.
9. marec 2020 (2 nové prípady)
– muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom

oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku
– žena, Martin, 34 rokov, pozitívna cestovateľská anamnéza, má trvalý pobyt v Prahe a bola na lyžovačke v

Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení
8. marec 2020 (2 nové prípady)
– osoba, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch
– osoba, Senec, domáca izolácia.
7. marec 2020 (2 nové prípady)
Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili koronavírus na Slovensku:
– syn je hospitalizovaný Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB. Je zároveň aj tzv. pacientom „0“,

teda prvý nosič daného ochorenia. 0d 14. do 15. februára bol v talianskych Benátkach
– manželka zostala v domácej izolácii
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee)
– prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB
– večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorá sa zdržiavala v rakúskej obci Kittsee. Koronavírus

potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí. Žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň
svojho návratu vykazovala prvé symptómy. Následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s
ochorením. Všetci zostali  v domácej karanténe v Kittsee, deti  navštevovali  Cambridge International  School v
Bratislave.

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné
[Späť na obsah]

29. Testy v utorok odhalili opäť rekordný počet prípadov, pozitívny výsledok 
malo 338 ľudí

[23.09.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mynovohrad.sme.sk/c/22494553/testy-v-utorok-odhalili-opat-rekordny-pocet-
pripadov-pozitivny-vysledok-malo-338-ludi.html

Nové prípady hlási aj náš región.
BRATISLAVA.  Testy  v  utorok  odhalili  opäť  rekordný  počet  prípadov,  pozitívny  výsledok  malo  338  ľudí.

Laboratóriá otestovali 6 231 vzoriek. V utorok sa vyliečilo ďalších 220 pacientov. Ochoreniu COVID-19 podľahol
ďalší  pacient,  na  Slovensku aktuálne  evidujeme  41  úmrtí  pacientov  s  potvrdeným koronavírusom.  Národné
centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  143 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 115 z  nich.  Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov.
Ministerstvo zdravotníctva to uviedlo na svojej webovej stránke.

Najviac infikovaných potvrdili v okrese Bratislava, ochorenie COVID-19 potvrdili 61 ľuďom. V okrese Tvrdošín
pribudlo 26 prípadov, v okrese Skalica 20 a v okresoch Senec a Trnava po 16. V okrese Námestovo zaznamenali
15 prípadov, v okrese Banská Bystrica 14, v okrese Košice 13 a v okrese Trenčín 11. Pozitívny výsledok testov
malo po deväť ľudí v okresoch Prešov a Trebišov, osem v okrese Senica, po sedem v okresoch Ilava, Nitra a
Stará Ľubovňa.

Okresy Dolný Kubín a Michalovce evidujú šesť prípadov, päť okresy Dunajská Streda, Levice, Ružomberok a
Sobrance. Štyri prípady zaznamenali v okresoch Liptovský Mikuláš, Malacky, Snina, Spišská Nová Ves a Veľký
Krtíš. Po tri  prípady boli  v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica,  Žiar nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca,  Sabinov,  Topoľčany  a  Zlaté  Moravce.  Po  jednom  prípade  majú  okresy  Bánovce  nad  Bebravou,
Komárno, Košice a okolie,  Levoča, Nové Zámky,  Piešťany a Rožňava.  Medzi  pozitívnymi  je 167 žien a 171
mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7 269, z ochorenia sa celkovo zotavilo už
3  888  pacientov.  Aktívnych  prípadov  ochorenia  je  na  Slovensku  aktuálne  3  340.  Od  začiatku  vypuknutia
ochorenia sa u nás urobilo vyše 423-tisíc laboratórnych testov.

[Späť na obsah]
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30. Rekordný prírastok prípadov, testy odhalili ochorenie u 338 ľudí
[23.09.2020; mysenec.sme.sk; Senec / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mysenec.sme.sk/c/22494388/rekordny-prirastok-pripadov-testy-odhalili-
ochorenie-u-338-ludi.html

Vysoký počet hlásia v okrese Bratislava, Skalice, Senec i Trnava.
BRATISLAV.  Testy  v  utorok  odhalili  opäť  rekordný  počet  prípadov,  pozitívny  výsledok  malo  338  ľudí.

Laboratóriá otestovali 6 231 vzoriek. V utorok sa vyliečilo ďalších 220 pacientov. Ochoreniu COVID-19 podľahol
ďalší  pacient,  na  Slovensku aktuálne  evidujeme  41  úmrtí  pacientov  s  potvrdeným koronavírusom.  Národné
centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  143 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 115 z  nich.  Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je deväť osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje osem pacientov.
Ministerstvo zdravotníctva to uviedlo na svojej webovej stránke.

Najviac infikovaných potvrdili v okrese Bratislava, ochorenie COVID-19 potvrdili 61 ľuďom. V okrese Tvrdošín
pribudlo 26 prípadov, v okrese Skalica 20 a v okresoch Senec a Trnava po 16. V okrese Námestovo zaznamenali
15 prípadov, v okrese Banská Bystrica 14, v okrese Košice 13 a v okrese Trenčín 11. Pozitívny výsledok testov
malo po deväť ľudí v okresoch Prešov a Trebišov, osem v okrese Senica, po sedem v okresoch Ilava, Nitra a
Stará Ľubovňa.

Okresy Dolný Kubín a Michalovce evidujú šesť prípadov, päť okresy Dunajská Streda, Levice, Ružomberok a
Sobrance. Štyri prípady zaznamenali v okresoch Liptovský Mikuláš, Malacky, Snina, Spišská Nová Ves a Veľký
Krtíš. Po tri  prípady boli  v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica,  Žiar nad
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza,
Revúca,  Sabinov,  Topoľčany  a  Zlaté  Moravce.  Po  jednom  prípade  majú  okresy  Bánovce  nad  Bebravou,
Komárno, Košice a okolie,  Levoča, Nové Zámky,  Piešťany a Rožňava.  Medzi  pozitívnymi  je 167 žien a 171
mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7 269, z ochorenia sa celkovo zotavilo už
3  888  pacientov.  Aktívnych  prípadov  ochorenia  je  na  Slovensku  aktuálne  3  340.  Od  začiatku  vypuknutia
ochorenia sa u nás urobilo vyše 423-tisíc laboratórnych testov.

[Späť na obsah]
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