
Monitoring médií

25.09.2020

Viac na siacplus.sk

OBSAH

Spišská Nová Ves

1. Tuhým fajčiarom môže pomôcť liek
[25.09.2020; Téma; ROZHOVOR; s. 34,35,36,37,38,39; Katarína Abeille]

2. Náš nový pandemický rekord
[25.09.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 21; JÁN FELIX]

3. V kinách ho uvidíte s gitarou aj na plátne
[25.09.2020; Denník N; Kultúra; s. 23; OLIVER REHÁK]

4. Opäť padol rekord
[25.09.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; KLAUDIA JURKOVIČOVÁ]

5. Pracovníčka chirurgie v Krompachoch je pozitívna
[25.09.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ]

6. Máme dievčatko! Šťastní rodičia Gigi Hadid a Zayn Malik si vyliali srdcia na sociálnej sieti
[25.09.2020; cas.sk; Čas.sk; 01:00; hla;Nový Čas]

7. Tipy na dnes - piatok 25. septembra
[25.09.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.]

8. Pozitívni zdravotníci v Poprade a Krompachoch
[24.09.2020; RTVS Jednotka; Správy a komentáre; 22:00; R / Viliam Hauzer]

9. Koronavírus potvrdili v krompašskej nemocnici
[24.09.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R / Janete Štefánková]

10. Stručne z domova – Koronavírus na Slovensku
[24.09.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Iveta Michalíková]

11. Krčméry po novom rekorde: Treba zaviesť online výučbu na univerzitách a posunúť 
hokejovú ligu

[24.09.2020; dennikn.sk; Slovensko; 13:37; Veronika Folentová]

12. Mapa šírenia koronavírusu: Najväčší počet nakazených v rekordný deň pribudol na juhu 
Slovenska

[24.09.2020; hnonline.sk; Slovensko; 12:00; red]

13. Koronavírus / Na Slovensku v stredu pribudlo rekordných 360 nových prípadov
[24.09.2020; postoj.sk; Dnes treba vedieť; 11:02; TASR]

14. Rekordné čísla novonakazených
[24.09.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Silvia Hamráková]

15. Aktuálne: Minister zdravotníctva je v karanténe
[24.09.2020; startitup.sk; Koronavírus; 10:51; Vladimír Mičuda]

16. Koronavírus: Odkiaľ je 360 nových nakazených? (prehľad)
[24.09.2020; aktuality.sk; Domáce správy; 10:40; TASR]

17. Máme najviac nakazených od začiatku pandémie, Krajčí je v izolácii
[24.09.2020; ta3.com; Slovensko; 10:03; TA3 TASR SITA ČTK]

18. Včerajší rekord prekonaný: Opäť máme cez 300 nakazených! Nové čísla nepotešia
[24.09.2020; cas.sk; Čas.sk; 10:03; Novy Cas;-SITA]

19. Slovensko má nový rekord v počte nakazených. Čísla môžu stúpať ešte celé mesiace
[24.09.2020; startitup.sk; Koronavírus; 10:02; Ivana Sladkovská]

20. Znova máme rekordný počet infikovaných. Hygienici hlásia 360 nových prípadov
[24.09.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 10:01; BRATISLAVA/tvnoviny.sk]

https://siacplus.sk/


21. Prepisujeme včerajší rekord: Počet pozitívne testovaných na koronavírus sa blíži k 400!
[24.09.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:40; redakcia]

22. Pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom
[24.09.2020; parlamentnelisty.sk; Zdravotníctvo; 09:02; TASR]

23. Koronavírus na Slovensku prekonal ďalší rekord, za deň pribudlo až 360 nakazených
[24.09.2020; 24hod.sk; Z domova; 08:23; redakcia]

24. KORONAVÍRUS Na Slovensku pribudlo opäť vyše 300 prípadov: Vyliečilo sa takmer sto ľudí
[24.09.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/msz]

25. Na Slovensku máme opäť až 360 nových chorých, čakajú nás prísnejšie opatrenia?
[24.09.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

26. 58 új fertőzöttet igazoltak egyetlen nap alatt a Komáromi járásban!
[24.09.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia]

27. Padol nový rekord, v stredu pribudlo 360 prípadov COVID-19
[24.09.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia]

28. NOVÝ REKORD: Na Slovensku pribudlo 360 nakazených
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

29. Na Slovensku pribudlo 360 nových chorých, konzílium už rokuje o nových opatreniach
[24.09.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

30. Slovensko má 360 nových prípadov COVID-19, sedemnásť z nich je z Banskobystrického 
kraja

[24.09.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; (mb)]

31. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (rekordná streda 
+360)

[24.09.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]

32. 360 nových prípadov za stredu (+ 6 Banská Bystrica, + 2 Brezno)
[24.09.2020; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

33. Vírus sa rekordne šíri. Pribudlo 360 nakazených. Konzílium chystá opatrenia proti 
“nezodpovedným”

[24.09.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]

34. Pracovníčka chirurgie v Krompachoch je infikovaná, nových pacientov neprijímajú
[24.09.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková]

35. Ďalší deň, ďalší rekord v počte nakazených
[24.09.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

36. Slovenská pošta uviedla do prevádzky stý BalíkoBOX, pribudol v Košiciach
[24.09.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ]

37. Slovenská pošta uviedla do prevádzky v Košiciach stý BalíkoBOX
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

38. NOVÝ REKORD: Na Slovensku pribudlo 360 nakazených
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

39. Slovensko prelomilo rekord z utorka, nových prípadov je najviac od začiatku pandémie
[24.09.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;covid-19.nczisk.sk]

40. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku
[24.09.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj]

41. Laboratória hlásia ďalší rekord, Žilina len niekoľko prípadov
[24.09.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Spravodajstvo; 00:00; redakcia]

42. Koronavírus sa rekordne šíri. Pribudlo 360 nakazených
[24.09.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]

43. Rekordný nárast prípadov nákazy, Covid-19 zistili aj u desiatok ľudí z okresu Komárno
[24.09.2020; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Spravodajstvo; 00:00; TASR]



44. Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálne
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

45. Ústavný súd Slovenskej republiky dnes virtuálne otvára svoje brány pre verejnosť
[24.09.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia]

46. Z 360 nových prípadov nákazy je 78 z východného Slovenska
[24.09.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Klaudia Jurkovičová]

47. Padol nový rekord. Na Slovensku pribudlo viac ako 350 nakazených
[24.09.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH]

TEXTY

Spišská Nová Ves

1. Tuhým fajčiarom môže pomôcť liek
[25.09.2020; Téma; ROZHOVOR; s. 34,35,36,37,38,39; Katarína Abeille]

Nie je to pre telo priveľký šok, ak s fajčením človek odrazu sekne? Je lepšie prestať zo dňa na deň, alebo
postupne znižovať počet cigariet? „Vlastne je to jedno, dôležité je dostať sa do cieľa,“ vraví slovenský odborník na
závislosti  od  tabaku profesor  MUDr.  TIBOR BAŠKA,  PhD.  (51)  a všetkých,  ktorí  by  sa  odhodlali  skoncovať
s fajčením, ubezpečuje: „Dnes už sa dá bojovať s abstinenčnými príznakmi a vďaka novým liekom dokonca aj so
samotnou závislosťou od nikotínu. Vždy však bude gro úsilia na pleciach fajčiara – záleží na tom, či skutočne
chce prestať. Toto rozhodnutie zaňho žiadna tabletka nespraví.“

Čo presne cigarety v ľudskom tele poškodzujú?
Je známe,  že  tabakový  dym  obsahuje  asi  štyritisíc  rôznych  chemických  látok,  ktoré  nejakým spôsobom

pôsobia na organizmus. Tie, ktoré sú najškodlivejšie, môžeme rozdeliť do troch skupín. Do prvej skupiny patrí
nikotín,  ktorý  však  z hľadiska  škodlivosti  nie  je  najväčšou  hrozbou.  Zvyšuje  krvný  tlak,  zrýchľuje  tep,
metabolizmus, je to stimulant, ale to by nebolo to najhoršie, ak by nespôsoboval závislosť. Práve nikotín môže za
to, že ľudia fajčia a škodia svojmu zdraviu. Do druhej skupiny patrí oxid uhoľnatý v cigaretovom dyme, ktorý –
laicky povedané – „otravuje“ organizmus, pretože znižuje schopnosť červených krviniek viazať kyslík. Do tretej
skupiny patria látky obsiahnuté v dechtoch, ktoré majú aj karcinogénne účinky, ale tiež poškodzujú srdce, cievy či
pľúca. Ak by som mal povedať, ktorú z týchto troch skupín považujem za najnebezpečnejšiu, tak práve decht,
ktorý má na svedomí následky dlhodobého užívania tabaku. Oxid uhoľnatý k tomu prispieva, keď uberá ešte aj
z toho mála kyslíka, ktorý sa cez skôrnatené cievy dostane do tela.

Profesor Hajek, ktorý sa špecializuje na tabakové závislosti, tvrdí, že ak odstránime škodlivé látky, tak nikotín
je pomerne neškodná droga porovnateľná s kofeínom v káve. Čo si myslíte vy?

Tento postoj presadzujú aj výrobcovia elektronických bezdymových alternatív, ktorí svoje výrobky ponúkajú
ako menej rizikovú alternatívu k fajčeniu. Ale ja s tým mám problém. Ak prejde na takúto alternatívu niekto, kto
roky fajčil dvadsaťpäť cigariet denne a nedokáže sa vzdať nikotínu, tak je to bez debaty menej škodlivé. Prekáža
mi však, že nám pribúdajú prvoužívatelia týchto alternatív. Inými slovami, fajčia ich mladiství, často už trinásť- či
štrnásťroční. Elektronické cigarety sa stávajú vstupnou bránou k nikotínovej závislosti  a je tu riziko, že neskôr
prvoužívatelia prejdú na klasické cigarety. Druhá vec je, že ide o pomerne mladé výrobky a nikto netuší, čo to
môže spôsobiť z dlhodobého hľadiska. Predstavte si mladého človeka, ktorý v šestnástich rokoch začne fajčiť
elektronickú cigaretu. Kto dnes vie povedať, čo to s ním spraví o dvadsať či tridsať rokov?

Takto to bolo aj s klasickými cigaretami, tiež sa dlho nevedelo o ich škodlivosti, nie?
Presne tak, je tu istá paralela. Ešte v prvej polovici 20. storočia cigarety neboli považované za nebezpečné

pre zdravie, dokonca v lekárskych odborných časopisoch boli reklamy na cigarety so sloganmi „správny lekár fajčí
túto značku cigariet“. Cigarety boli bežné, objavovali sa vo  lmoch, v seriáli Nemocnica na okraji mesta mali lekári
popolníky v ordinácii. Nebolo to preto, že by ľudia boli hlúpi, menej vzdelaní či nevšímaví. Jednoducho dôsledky
fajčenia  sa  prejavili  až  po mnohých rokoch,  preto  tak  dlho trvalo,  kým sa  prišlo  na  priamu súvislosť  medzi
fajčením a výskytom rakoviny, ochoreniami pľúc a srdcovo-cievnymi chorobami. Zaujímavosťou je, že ako prví
začali tieto výskumy robiť v tridsiatych rokoch v Nemecku, ale keďže sa robili pod hlavičkou strašného režimu, tak
sa na ne zabudlo.

Myslíte Hitlerovu protifajčiarsku kampaň?
On sám bol abstinent a nefajčiar. Išlo o prvé prieskumy zamerané na škodlivosť fajčenia a sprevádzala ich

silná protifajčiarska kampaň. Nebol v tom však záujem o zdravie verejnosti, ale ideológia – fajčenie poškodzuje
zdravie, tým pádom bude nielen menej bojaschopných mužov a celkovo príslušníkov árijskej rasy, ktorú Hitler aj
jeho stúpenci považovali za nadradenú… Priekopníkom povojnového výskumu bol britský profesor z Oxfordskej
univerzity Sir Richard Doll, s ktorým som sa mal česť stretnúť aj osobne. Po druhej svetovej vojne si lekári začali
všímať nárast rakoviny pľúc, ale nebola známa príčina. Boli rôzne hypotézy a práve Richardovi Dollovi sa na



základe dát od množstva pacientov podarilo poukázať na súvislosť medzi fajčením a touto chorobou. On sám
hovoril,  že  bol  prekvapený,  pretože  čakal  všeličo,  ale  nie  cigarety,  ktoré  boli  v tých  časoch  vnímané  ako
spoločenský doplnok. Následne sa začali robiť dlhodobé štúdie, samotný Sir Richard Doll sa podieľal na jednej,
ktorá sa začala v roku 1954 a skončila sa v roku 2004, keď mal Doll 92 rokov (zomrel o rok neskôr, pozn. red.).

Sú aj príležitostní fajčiari. Znamená to, že nie každý si vytvorí závislosť od nikotínu?
Áno. Zvykneme hovoriť o troch úrovniach väzby na cigarety. Prvá je sociálna úroveň, čo znamená, že fajčenie

je spoločenský fenomén, pôsobí ako sociálny mediátor. Málokto začne fajčiť sám od seba a osamote, väčšinou
ide o fajčenie v spoločnosti. Druhá stránka je psychologická, spája sa s príjemnými pocitmi. Často je spojená so
sociálnou  a spoločne  vytvárajú  psychosociálnu  väzbu.  Tretiu  úroveň  predstavuje  telesná  väzba  a tá  súvisí
s účinkami  nikotínu,  ktoré  v malom množstve  človek  vníma pozitívne  a kvôli  nim  fajčiar  vyhľadáva  cigaretu.
Avšak, účinky nikotínu nemusia vyvolať závislosť u každého. Dá sa to prirovnať k alkoholu. Väčšina z nás alkohol
pije v spoločnosti – to je spoločenská úroveň. Vyvoláva v nás príjemné pocity uvoľnenia – to je psychologická
úroveň. Ale, našťastie, väčšina z nás od neho nie je závislá – to by už bola úroveň telesnej závislosti.

Je rozdiel, ak sa rozhodne prestať fajčiť človek závislý a ten, kto fajčí príležitostne?
Určite  áno.  Závislosť  od  nikotínu  sa  prejavuje  abstinenčnými  príznakmi  –  nervozitou,  podráždenosťou,

nespavosťou, neschopnosťou sústrediť sa a hlavne neodolateľnou chuťou na cigaretu. Prekonať toto všetko je
spravidla ťažšie ako tie psychosociálne väzby, ktoré prekonáva príležitostný fajčiar.

Ako človek zistí, či je závislý fajčiar alebo spoločenský?
Existuje pomerne jednoduchý Fagerströmov test, na základe bodového skóre sa dá odhadnúť závislosť od

nikotínu. Jedným z kritérií je napríklad počet vyfajčených cigariet za deň. Tuhí fajčiari, čo vyfajčia viac ako 20
cigariet denne, spravidla sú závislí.  Druhým dôležitým kritériom je čas od okamihu zobudenia po prvú rannú
cigaretu. Ak je to menej ako jedna hodina, tak to obvykle svedčí o závislosti.

Keď chce človek prestať s fajčením, mal by to spraviť naraz, alebo je dobré postupne znižovať dávky?
Neexistuje univerzálna mustra, každý je iná osobnosť, má iné psychosociálne a fyziologické väzby, každému

vyhovuje niečo iné. Dôležité je dopracovať sa k cieľu.
Nie je pre telo priveľký šok, ak človek prestane fajčiť zo dňa na deň?
Nie je. Abstinenčné príznaky sú síce nepríjemné, ale nie sú nebezpečné. Pravdou je, že tuhí fajčiari zvyknú

mať problémy, sú podráždení, prchkí, nervózni… Pre rodinu či kolegov fajčiara, ktorý sa snaží prestať, to býva
ťažké a stáva sa, že mu povedia, aby si radšej zapálil, pretože je bez cigariet neznesiteľný. Podpora blízkych je
však veľmi dôležitá. Aj keď zažívajú nepríjemné obdobie, mali by fajčiara snažiaceho sa prestať plne podporiť.
Navyše, abstinenčné príznaky sa dajú prekonávať, existuje nikotínová náhradná liečba, ktorá, keď je správne
dávkovaná, tak dokáže tieto príznaky veľmi účinne potlačiť. Na druhej strane, žiadne farmakologické preparáty
neurobia prácu za fajčiara.

Po akom čase odznejú abstinenčné príznaky a za aké obdobie po skoncovaní s cigaretami sa telo dokáže
vrátiť do normálu?

Zvýšený krvný tlak či stiahnutie artérií sa napravia veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých minút sa dostanú do
normálu. Hladina CO v krvi klesne po ôsmich hodinách a telo začne byť normálne okysličené. Po 24 hodinách sa
znižuje pravdepodobnosť  infarktu.  Po 48 hodinách sa zlepšuje chuť a čuch. Poškodenie riasinkového epitelu
v dýchacích  cestách  sa  napraví  o niekoľko  týždňov  a po  niekoľkých  mesiacoch  ustúpi  kašeľ,  únava,
dýchavičnosť, uvoľnia sa dutiny. Najdlhšie trvajú riziká spojené s onkologickými ochoreniami – nebezpečenstvo
vzniku rakoviny sa zníži  na úroveň ako u nefajčiara až po piatich či  desiatich rokoch.  Abstinenčné príznaky
závislosti  od nikotínu bývajú najhoršie počas prvých dvoch týždňov,  spravidla odznejú po štyroch až šiestich
týždňoch, najkritickejších býva prvých šesť mesiacov. O nefajčiarovi hovoríme až po roku nefajčenia, chuť na
cigaretu však môže zostať až do konca života. Raz som sa pýtal fajčiara, ktorý už dvadsať rokov úspešne nefajčil,
či má občas chuť zapáliť si. Povedal mi, že obrovskú…

Po dvadsiatich rokoch nefajčenia?
Centrálny  nervový  systém  si  pamätá  veľmi  dlho.  Je  to  skrátka  závislosť,  aj  abstinujúci  alkoholik  už  má

doživotne úplne iný vzťah k alkoholu ako ten, čo pije len príležitostne. Napadá mi parafráza z filmu Dobří holuby
se vracejí – každý má svoju drogu a šťastný je ten, ktorý tú svoju nikdy nestretne.

Hovorí sa však, že abstinujúci fajčiari potom bývajú najväčšími moralizátormi.
Sú takzvané spúšťače chuti, napríklad vôňa cigaretového dymu, zabehaný rituál v podobe kávy a cigaretky,

alebo stačí, ak bývalý fajčiar vidí niekoho, kto s chuťou fajčí.  Nehovoriac o strese, napätí  či iných situáciách,
v ktorých si ten človek predtým zvykol zapáliť. To všetko môže aj po mnohých rokoch vyvolať chuť na cigaretu.
Lenže bývalí fajčiari vedia, aká tŕnistá bola cesta ku skončeniu a všetky pokušenia často zaháňajú tým, že sú
prísni na okolie. Netreba im to mať za zlé.

Sú na Slovensku údaje o tom, či sa cigariet dokážu ľahšie vzdať muži alebo ženy?
Podľa mňa nerozhoduje pohlavie, ale to, či ide o silného fajčiara alebo príležitostného. Silných fajčiarov, ktorí

fajčia viac ako 20 cigariet denne, je zhruba desať percent. Patrí sem asi polovica denných fajčiarov spomedzi
mužov, ale spomedzi žien len jedna štvrtina. Z toho by sa dalo usúdiť, že medzi ženami prevládajú príležitostné
fajčiarky,  a teda sa ľahšie dokážu vzdať  fajčenia.  Počet fajčiarov na Slovensku mierne klesá, čo je v súlade
s celosvetovým trendom. Problémom je, že sa na Slovensku zvyšuje pomer žien voči mužom. Ešte pred dvoma
desaťročiami  bol  počet  fajčiacich  mužov  výrazne  vyšší,  dnes  už  sa  ženy  doťahujú  na  mužov.  Hovoriť
o konkrétnych číslach je trochu komplikované, pretože  výsledky závisia  od metodiky a veľkosti  vzorky.  Podľa
WHO fajčí u nás 27 percent mužov a 16 percent žien, podľa Eurobarometra je to až 34 percent mužov a 19
percent  žien  (v tomto  prieskume  sa  však  započítavali  všetky  tabakové  výrobky,  nielen  cigarety).  S Úradom
verejného zdravotníctva sme robili prieskum, v ktorom nám vyšlo, že fajčí 22 percent mužov a 15 percent žien.

Ako je to na Slovensku s fajčením u mladých?



Tieto čísla máme celkom dobre podchytené, v spolupráci s WHO sa robia prieskumy od roku 2002, takže
vieme porovnať údaje takmer za dvadsať rokov. Pri prvom prieskume vyšlo, že chlapci a dievčatá fajčili zhruba
rovnako a približne 26 percent z nich uviedlo fajčenie aspoň raz za mesiac. U 13- až 15-ročných máme totiž iné
kritériá,  za  fajčiara  považujeme  toho,  kto  fajčí  aspoň  raz  za  30  dní,  kým  u dospelých  hovoríme  spravidla
o denných fajčiaroch. Zatiaľ posledný prieskum sme robili v roku 2016 a počet mladistvých fajčiarov klesol z 26 na
17 percent. V roku 2016 sme do prieskumu zaradili už aj elektronické cigarety a vyšlo nám, že ich fajčilo asi 7,5
percenta 13- až 15-ročných za posledných 30 dní. Robieva sa aj širší prieskum Health Behaviour in Schoolage
Children (Správanie v oblasti zdravia u detí v školskom veku, štúdia je pripravovaná v spolupráci s WHO, pozn.
red.), ktorý vykonávame každé štyri roky na vzorke detí od 11, 13 a 15 rokov. Je zameraný na celkové zdravie,
teda aj pohyb, stravu, alkohol, cigarety a podobne. Z tohto prieskumu vidíme, že klesá nielen počet tých, čo fajčia,
ale aj tých, čo skúšajú alkohol. Takže čo sa týka mládeže, ja osobne som opatrný optimista. Nechcem sa z toho
veľmi tešiť, pretože nevieme, či nám za chrbtom nenarastá nejaký iný problém…

Mobily, sociálne siete, počítačové hry…
Je to možné.  Vieme, že spolu s poklesom cigariet  a alkoholu je tu nárast  času venovaného informačným

technológiám, ale zatiaľ nevieme, či ide o priamu súvislosť. Novodobým fenoménom sú tiež e-cigarety, ktoré sme
medzi mladými začali  sledovať len nedávno. Viete, ľudia vždy budú od niečoho závislí,  takže v cigaretách to
klesne, ale inde to vystúpi.

Ak si mladiství zapália len raz za mesiac, má takéto fajčenie nejaký zdravotný dosah?
Nemusí mať, ani ich nezvyknem strašiť,  že po vyfajčení občasnej cigarety by mohli  zomrieť na rakovinu.

Problémom je, že väčšina dospelých fajčiarov začala fajčiť v adolescentnom veku, pričom väčšina z nich fajčila
najskôr len príležitostne a nikto sa netúžil stať závislým fajčiarom.

Môžu sa aj mladiství stať závislými?
Môžu. Nikotínová závislosť sa môže u mladistvých rozvinúť dokonca rýchlejšie ako u dospelého. Našťastie, je

to zriedkavé, percento závislých v tejto vekovej skupine je pomerne malé. Ukazuje sa, že pri závislosti hrá rolu aj
vrodená predispozícia.

Metód na zbavenie sa závislosti od fajčenia je množstvo. Vy osobne považujete niektorú za účinnú?
Existuje  preparát,  s účinnou  látkou  varenikllín,  ktorý  farmakológovia  definujú  ako  parciálny  agonista

nikotínových receptorov. Preložené do ľudskej reči to znamená, že molekula tohto lieku sa naviaže na receptory,
na ktoré by sa inak naviazal  nikotín. To spôsobí, že keď si fajčiar zapáli  cigaretu, nikotín sa už nemá na čo
naviazať a nič to s ním nerobí. Molekula tohto lieku zároveň pôsobí ako nikotín, aj keď slabšie, a tým pádom
zmierňuje abstinenčné príznaky. Avšak, tento spomínaný liek aj nikotínové náhrady majú zmysel len vtedy, ak
prevažuje u fajčiara nikotínová zložka závislosti, a nie tá psychologická alebo sociálna. Indikované sú teda len
tuhým fajčiarom, predmetný liek môže predpísať všeobecný lekár, nikotínová náhradná liečba je voľnopredajná.
Vždy však bude gro úsilia na pleciach fajčiara – závisí od toho, či skutočne chce prestať. Toto rozhodnutie zaňho
žiadna tabletka nespraví.

Katarína Abeille
—-
Profesor MUDr. Tibor BAŠKA, PhD. (51)
Narodil sa v Handlovej, vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.

Doktorát získal zo všeobecného lekárstva, neskôr sa v rámci postgraduálneho štúdia venoval epidemiológii. Je
špecialistom v oblasti verejného zdravotníctva, okrem iného sa zameriava na tabakové závislosti.

Od roku 1993 vyučuje  na Jesseniovej  lekárskej  fakulte v Martine,  Univerzite  Komenského v Bratislave na
Ústave verejného zdravotníctva.

V roku 2015 získal významné ocenenie WHO, ktoré udeľuje jeho generálny riaditeľ pri príležitosti Svetového
dňa bez tabaku, tento rok v júli ho prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za profesora.

—-
Vyhľadajte pomoc!
Ak chcete skoncovať s fajčením a potrebujete pomoc, na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sú

zriadené špecializované poradne na odvykanie od fajčenia. Nájdete ich v týchto mestách:
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Lučenec, Veľký Krtíš, Zvolen, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom
Bratislavský kraj: Bratislava
Žilinský kraj: Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Čadca, Dolný Kubín
Trenčiansky kraj: Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín
Trnavský kraj: Trnava, Galanta, Senica, Dunajská Streda
Nitriansky kraj: Komárno, Topoľčany
Prešovský kraj: Prešov, Poprad, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Svidník, Humenné, Bardejov
Košický kraj: Košice, Trebišov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce
Zdroj: uvzsr.sk
foto:
V časoch, keď sa nevedelo, že cigarety spôsobujú zdravotné problémy, boli bežné aj v lekárskom prostredí.

Napríklad  lekár  Vojtěch  Jandera  zo  seriálu  Sanitka  v podaní  Jaromíra  Hanzlíka  (na  snímke  spolu  s Jiřím
bartoškom) má na stole popolník.

Epidemiologické štúdie dosiaľ dokázali kauzálny vzťah medzi fajčením tabaku a najmenej 14 rôznymi typmi
zhubných  nádorov.  Okrem  zhubných  nádorov  pľúc  je  fajčenie  zodpovedné  i za  nádory  pažeráka,  hrtanu
a hlasiviek, dutiny ústnej, obličiek, močového mechúra, pankreasu, žalúdka či krčka maternice.

[Späť na obsah]



2. Náš nový pandemický rekord
[25.09.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 21; JÁN FELIX]

Na Slovensku v stredu pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte prírastkov
ochorenia za  deň.  Nárast  zaznamenali  z  5213 otestovaných vzoriek.  Celkový počet  doteraz identifikovaných
prípadov stúpol na 7629. Pozitívne testovaných bolo 178 žien a 182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov.
Najviac prípadov pribudlo v okrese Komárno (58) a v okrese Bratislava (42). V okrese Námestovo identifikovali 20
prípadov,  viac  ako  desať  pozitívnych  vzoriek  zaznamenali  v  okresoch  Liptovský  Mikuláš  (17),  Trnava  (16),
Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia
desať prípadov,  po deväť  z  okresov Prešov a Prievidza,  sedem prípadov zaznamenali  v  okresoch Košice a
Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť prípadov, po päť pozitívnych vzoriek
zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance. Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica,
Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady
mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská Nová Ves,
Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, Martin,
Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. V nemocniciach je
hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je 14 osôb, podporu
umelej  pľúcnej  ventilácie potrebuje 11 pacientov.  Počet potvrdených úmrtí ostal nezmenený – 41. Slovensko
aktuálne eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

[Späť na obsah]

3. V kinách ho uvidíte s gitarou aj na plátne
[25.09.2020; Denník N; Kultúra; s. 23; OLIVER REHÁK]

Miroslav Žbirka bilancuje štyridsať rokov na scéne s niekoľkými novinkami
Filmový dokument, kniha-spevník, trojalbum, dve DVD, pesnička do filmu aj turné po kinách v Česku a po

Slovensku. Takto práve bilancuje štyri dekády na scéne Miroslav Žbirka.
OSAMELÝ JAZDEC
„Som veľmi prekvapený, čo všetko sa podarilo. Možno na niekoho pôsobím: Fíha, ten ale fičí. Ale fičia všetci

okolo mňa. Manželka a manažérka Katka, vydavateľ aj muzikanti,“ vysvetľuje spevák množstvo aktivít. Dodáva,
že bežne by nemal toľko času, ani  energie,  ale pol  roka nevydržal  nič nerobiť,  iba sledovať správy o vývoji
pandémie. „Keby som sedel doma a rozmýšľal o tejto situácii, tak sa urozmýšľam a aj tak na nič neprídem. Je
lepšie niečo robiť. Vždy keď si zaspievam, objaví sa nejaké moje lepšie ja a vybalansujem sa. Keď mám nejaký
program, ktorý napĺňam, človek sa musí udržiavať vo forme a nemať depky. Kým to čo len trochu ide, snažím sa
koncertovať.“  Keď Žbirkovci  premýšľali  nad spôsobom, ako podporiť  filmový dokument  Meky a predstaviť  aj
ďalšie novinky, napadlo im urobiť špeciálne turné. Spojiť projekcie s unplugged koncertmi v kinách. V kluboch sa
momentálne hrať  nedá,  v kinosálach sú koncerty na sedenie,  čo umožňuje  ľahšie dodržiavanie  odporúčania
„rúško-odstupy-ruky“ a muzikanti boli po prvých večeroch prekvapení. „Kiná sú postavené akusticky, všetko tam
znie,  neozývajú  sa žiadne nepríjemné zvuky.  Dosť si  to užívam, pretože  to mám s čím porovnať.  Keď sme
začínali, nemali sme odposluchy, dnes mám na pódiu podmienky ako v štúdiu. Potom je to viac o hudobnom
zážitku a o tom, že sa radi  vidíme,“ vraví spevák. „Nie je to žiadna párty,  ale koncert na počúvanie,  kde sa
podobne ako počas divadelných predstavení s najväčšou pravdepodobnosťou nikomu nič nestane. Hovorím o
tom preto, lebo toto kultúra každý deň rieši. Samozrejme, keď bude vývoj pandémie drastický, nemáme sa o čom
baviť, tieto slová patria do inej situácie a októbrové koncerty na Slovensku budeme musieť zrušiť. Ale celý svet
má  tento  problém.“  Pred  začiatkom  turné  žartovali,  že  teraz  asi  nebudú  povolené  standing  ovations,  ale
samozrejme sú veľmi radi,  že ľudia sa neboja prísť  pozrieť  si  v dnešnej  dobe aj  takéto koncerty.  Súčasťou
koncertov je aj autogramiáda best-of trojalbumu a novej knihy, ktorá nie je len spevníkom s akordovými značkami,
ale obsahuje aj  Žbirkove spomienky ku každej  sólovej  nahrávke,  kde sa dozviete  aj  nové veci.  Napríklad o
stretnutí s Jarom Filipom, ktorý mu pochválil dve nečakané pesničky. „Stretli sme sa vo V-klube a keď náhodou v
telke išiel klip Dotieravý deň, povedal mi: Vidíš, toto je dobrá skladba. A ešte Mesto spí. Ja mu vravím: Jaro, robíš
mi radosť,  lebo mi hovoríš veci, ktoré mi nik iný nepovie.  Ľudia, ktorí spolu nehrajú,  inak spolu komunikujú.
Takýchto kolegov keby mal človek viac, čo počujú a v pravej chvíli človeka povzbudia tam, kde si už pripadá ako
osamelý jazdec.“

AKO VZNIKLA SLOVENSKÁ
Podobných best-of albumov už Žbirkovi niekoľko vyšlo. Toto je prvý trojalbum, so zvukom remastrovaným v

londýnskych štúdiách Abbey Road, „aby to bolo férové k tým, čo už majú predchádzajúce výberovky“. Najstaršia
z kolekcie 68 piesní je Zažni  z roku 1977, najnovšia vznikla tento rok a objaví sa vo filme Juraja Jakubiska



Perinbaba a dva svety. Dostala názov Slovenská. Spolupráca sa začala neočakávaným telefonátom od režiséra.
„Zavolal ma do štúdia, ukázal mi obrázky z novej Perinbaby a spýtal, či by som pre neho neurobil titulnú pesničku.
Pamätám si, ako som v bratislavskom kine Slovan videl jeho Kristove roky. Tam vznikol určitý rešpekt, veď on v
60. rokoch tvoril novú vlnu, cítil som sa vždy byť len divákom jeho filmov, len tak k nim prihodiť nejakú pesničku,
to by som si dobre rozmyslel.“ Pre Žbirku nie je spolupráca s filmármi novinkou. Napríklad režisér Jan Hřebejk si
do Pupenda vybral jeho Baladu o poľných vtákoch, pre drámu Fair Play dostala režisérka Andrea Sedláčková od
neho titulnú pieseň. Pri spolupráci s Jakubiskom vychádzal z prvých záberov. „Juraj mal nejaké predstavy, ale ja
zase nie som úplne taký remeselník, že si povieme Urob niečo o tomto stole a ja hneď vysúkam fantastické rýmy.
Zložil som vlastnú pieseň s tým, že som dostal nejaký pocit, keď som videl obrázky z filmu nakrútené niekde pri
Spišskej Novej Vsi. Mal som melódiu, ktorá určila náladu, potom mi napadli prvé verše, ktoré ma priviedli aj k
názvu Slovenská. Na toto ja strašne verím, že keď vám niečo takto spontánne priskočí a predbieha akékoľvek
kalkulácie. Je to až taká zvláštna autorská eufória.“

OLIVER REHÁK editor kultúry
Keby som sedel doma a rozmýšľal o tejto situácii, tak sa urozmýšľam a aj tak na nič neprídem. Je lepšie niečo

robiť. Miroslav Žbirka
[Späť na obsah]

4. Opäť padol rekord
[25.09.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; KLAUDIA JURKOVIČOVÁ]

MÁME UŽ 360 NOVÝCH PRÍPADOV
Z toho je 78 z východu. Koronu chytil aj storočný Slovák.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku v stredu pribudol doposiaľ rekordný denný počet 360 pozitívne

testovaných  ľudí,  pričom  sa  urobilo  5  213  testov,  informovalo  ministerstvo  zdravotníctva  na  sociálnej  sieti.
Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3 978 pacientov. Najvyšší prírastok infikovaných zaznamenali
v okresoch Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20), Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15),
Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9),
Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská Streda (6), Žilina (6), Kežmarok (5), Nitra (5) a Sobrance
(5). Po štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri v okresoch Dolný
Kubín,  Lučenec  a  Nové  Mesto  nad  Váhom.  Dva  nové  prípady  nákazy  evidujú  okresy  Brezno,  Hlohovec,
Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Veľký Krtíš. Po jednom prípade
zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košiceokolie, Levoča, Malacky, Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca,
Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1
do 100 rokov.  Na východe máme teda ďalších  78 nakazených.  Hygienici  na sociálnej  sieti  upozornili,  že  v
Bardejovskom okrese sa nákaza rozšírila aj v súvislosti so svadbami. Údaj, odkiaľ pochádza nakazená 100-ročná
osoba, nám ministerstvo neposkytlo s odôvodnením, že takéto informácie nezverejňuje.

Aktívnych prípadov ochorenia je 3 610
V  nemocniciach  je  hospitalizovaných  141  pacientov,  potvrdené  ochorenie  Covid-19  má  119  z  nich.  Na

jednotkách  intenzívnej  starostlivosti  je  14  osôb,  podporu  umelej  pľúcnej  ventilácie  potrebuje  11  pacientov.
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7 629, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u
nás urobilo 428 308 laboratórnych testov.  Počet potvrdených úmrtí  v súvislosti  s ochorením Covid-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3 610. KLAUDIA JURKOVIČOVÁ

[Späť na obsah]

5. Pracovníčka chirurgie v Krompachoch je pozitívna
[25.09.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ]

Nových pacientov neprijímajú, oddelenie funguje v obmedzenom režime.
KROMPACHY. Jedna z pracovníčok chirurgického oddelenia Nemocnice v Krompachoch mala pozitívny test

na  Covid-19.  Oddelenie  funguje  v  obmedzenom  režime.  Plánované hospitalizácie  presúvajú  do  nemocníc  v
Spišskej Novej Vsi a Levoči. Podľa našich informácií sa zamestnankyňa chirurgie v stredu v práci cítila zle. Ako
potvrdila hovorkyňa Agel SK Martina Pavlíková, test ukázal pozitivitu na Covid19.

Bezpečnostné opatrenia, obmedzený režim
V  nemocnici  okamžite  prijali  bezpečnostné  opatrenia.  Chirurgia  funguje  v  obmedzenom  režime.

„Hospitalizovaní  pacienti  ostávajú aj  naďalej  hospitalizovaní.  Pacienti,  ktorí  prídu na ošetrenie do chirurgickej
ambulancie, budú ošetrení. Plánované hospitalizácie sme presmerovali na chirurgické oddelenia do nemocníc v
Levoči a  Spišskej Novej Vsi,“ spresnila Pavlíková. Potvrdila, že všetci zamestnanci chirurgie aj pacienti, ktorí



prišli  do  kontaktu  s  pozitívnou  zamestnankyňou,  budú  pretestovaní.  Pri  vyšetrení  boli  pracovníci  chirurgie
zabezpečení  osobnými  ochrannými  pracovnými  prostriedkami.  Na  oddelení  platia  zvýšené  bezpečnostné
opatrenia. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ

[Späť na obsah]

6. Máme dievčatko! Šťastní rodičia Gigi Hadid a Zayn Malik si vyliali srdcia na 
sociálnej sieti

[25.09.2020; cas.sk; Čas.sk; 01:00; hla;Nový Čas]

https://www.cas.sk/clanok/1029862/mame-dievcatko-stastni-rodicia-gigi-hadid-a-zayn-
malik-si-vyliali-srdcia-na-socialnej-sieti/

0
Otvoriť galériu
Ďalší celebritný potomok. Modelke Gigi Hadid (25) a spevákovi Zaynovi Malikovi (27) sa narodilo dievčatko!
Slávny pár sa schádzal  a rozchádzal  ostatných 5 rokov, no zdá sa, že láska všetko prekoná, a teraz sú

šťastnou mladou rodinkou. Fotogaléria
7
fotiek v galérii
Spevák a bývalý člen skupiny One Direction Zayn Malik (27) oznámil šťastnú novinku na svojom instagrame

fotkou malej rúčky svojej dcérky. „Láska, ktorú prechovávam k tomuto malému človiečiku, je nad moje chápanie,“
uviedol v popise k fotke. Aj čerstvá mamička Gigi (25) onedlho zverejnila podobnú fotografiu. Otvoriť galériu

„Naše dievčatko sa k nám na zem pripojilo minulý víkend a už zmenilo celý náš svet. Som tak zamilovaná,“
vyjadrila sa rozcítená modelka. Gigin otec, miliardár a developer Mohamed Hadid, okomentoval krásnu fotku tým,
že „jidove srdce Ti patrí, dievčatko,“ pričom jido je arabské slovo pre dedka. Ten naznačoval  skorý pôrod už
minulý týždeň, keď médiá obletel srdcervúci list, ktorý svojej vnučke napísal.

Zayn a Gigi spolu randili a rozchádzali sa ostatných 5 rokov. V rokoch 2018 až 2019 mali ročnú pauzu. Gigi
mala dokonca v tom čase krátky románik s iným mužom. Zdá sa však, že osudová láska si vždy nájde svoju
cestu, a teraz sa mladá rodinka teší na celkom nový život. Už v apríli uniklo na verejnosť, že Gigi je v šťastnom
očakávaní.

V rodine Malikovcov je  to  v  poslednom čase už druhé novorodeniatko.  Prvé,  tiež  dievčatko,  sa narodilo
Zaynovej najmladšej sestre Safaae (18). Má ho s manželom Martinom Tišerom, ktorého otec pochádza z obce
Betlanovce neďaleko Spišskej Novej Vsi.

0
Foto:
Dvojica tvorí pár 5 rokov s prestávkami. Zdroj: getty images
Zaynovu potetovanú ruku stíska drobná rúčka jeho dcérky. Zdroj: instagram/zayn

[Späť na obsah]

7. Tipy na dnes - piatok 25. septembra
[25.09.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.]

https://korzar.sme.sk/c/22495846/tipy-na-dnes-piatok-25-septembra.html

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.
Inscenácia Borodáč alebo Tri sestry v Štátnom divadle Košice
(13 fotografií)
Borodáč alebo Tri sestry
KOŠICE. Štátne divadlo Košice predstaví v premiére inscenáciu Borodáč alebo Tri sestry. Venovaná je stému

výročiu slovenského profesionálneho divadla. Pôvodnú hru vytvorili  slovenskí autori Karol Horák, Michal Ditte,
Michal Baláž. Každý z nich je zástupca rôznej generácie i poetiky, a preto prinesú aj rôzne pohľady na osobnosť
tak kľúčovú, dramatickú ale i kontroverznú. Štátne divadlo vo svojej dramaturgickej línii skúma dejiny, miesta i
osobností Košíc a Janko Borodáč je s týmto košickým divadlom neodmysliteľne spätý. Predstavenie sa začína o
19.00 hod.

LiKE 2020

https://korzar.sme.sk/c/22495846/tipy-na-dnes-piatok-25-septembra.html
https://www.cas.sk/clanok/1029862/mame-dievcatko-stastni-rodicia-gigi-hadid-a-zayn-malik-si-vyliali-srdcia-na-socialnej-sieti/
https://www.cas.sk/clanok/1029862/mame-dievcatko-stastni-rodicia-gigi-hadid-a-zayn-malik-si-vyliali-srdcia-na-socialnej-sieti/


KOŠICE. Festival súčasnej literatúry LiKE sa uskutoční v Košiciach na troch miestach, a to v Tabačke, kine
Úsmev a kníhkupectve Artforum. Tohtoročnou témou je sci-fi. Program sa začne v Artfore o 17.00 hod. Čajom o
piatej,  na ktorom bude predstavená nová kniha Stanislava  Rakúsa Ľútostivosť.  Z  rukopisu bude čítať  Peter
Čižmár. O hodinu neskôr prebehne v Tabačke autorské čítanie finalistu a finalistiek Zlatej vlny 2020. Svoje diela
predstaví  Jana Bodnárová,  Eva  Luka a  Ľuboš  Bendzák.  Neskôr  bude mladej  českej  poézii  bude venovaný
program o 19.00 a piatok v Tabačke uzatvorí Slam Poetry, na ktorom vystúpi košicko-česká zostava v zložení
Ellen Makumbirofa, Samčo Brat dážďoviek, Svetozár Šomšák, Tomáš Straka a prekvapenie večera.

Ikony
KOŠICE. Východoslovenské múzeum pozýva na komentovanú prehliadku expozície Storočia v umení, tento

mesiac na tému Ikony. O 16.00 hod.
Umelecké intervencie a Kvaskova vo Wave
PREŠOV.  Umelecké  realizácie  autorov  Kataríny  Bajkayovej,  Michala  Machciníka,  Samuela  Velebného,

Martina Hrvola a ateliéru Zerozero uvidíte vo viacerých vybraných mestských priestoroch, vrátane centra Wave.
Diela majú povahu miestne špecifických vizuálnych komentárov k topografii a situáciám Prešova. Zamerajú sa na
priestorový, sociálny a historický kontext vybraných lokalít, ich potenciál a zmeny perspektívy zažitého vnímania.
Vernisáž sa začne o 17.00 hod. O polhodinu neskôr prevedú záujemcov po výstave sami autori. O 20.00 hod.
pokrstí vo Wave svoj debutový album Papierový drak skupina Kvaskova.

Tajomný prípad doktora Maletera
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišskonovovešťanov i návštevníkov mesta čaká v Duf-arte Múzea Spiša divadelný

projekt Tajomný prípad doktora Maletera o významnej osobnosti mesta. Johannes Maletér bol hlavným lekárom
Spišskej župy a autorom lekárskej knihy o uhorskej  endemickej chorobe čemer.  Predstavenie odohrajú herci
Divadla teatrálnej skratky.

[Späť na obsah]

8. Pozitívni zdravotníci v Poprade a Krompachoch
[24.09.2020; RTVS Jednotka; Správy a komentáre; 22:00; R / Viliam Hauzer]

Viliam Hauzer,  moderátor:  „V Nemocnici  Poprad  je  na ochorenie  COVID-19 pozitívne  testovaných desať
zamestnancov. Personál,  ktorý s nimi prišiel do kontaktu,  testujú.  Preto je v izolácii  aj  minister zdravotníctva
Marek  Krajčí.  V pondelok  a utorok  bol  totiž  v  popradskej  nemocnici  z  infektologického hľadiska v  rizikovom
kontakte s pozitívnou osobou. Na piaty deň pôjde na testovanie na ochorenie COVID-19. Koronavírus potvrdili aj
v krompašskej nemocnici, oddelenie chirurgie preto funguje v obmedzenom režime. Nových pacientov dočasne
premiestňujú do nemocníc v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Testovaniu sa podrobia všetci zamestnanci a pacienti,
ktorí prišli s pozitívnou ženou do kontaktu.“

[Späť na obsah]

9. Koronavírus potvrdili v krompašskej nemocnici
[24.09.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R / Janete Štefánková]

Janette Štefánková, moderátorka: „Koronavírus potvrdili aj v krompašskej nemocnici. Pozitívne testovaná je
jedna z pracovníčok chirurgického oddelenia, to už funguje v obmedzenom režime. Hospitalizovaní pacienti  v
ňom zostávajú, nových pacientov dočasne premiestňujú do nemocníc v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Testovanie
čaká všetkých zamestnancov a pacientov, ktorí boli s infikovanou ženou v kontakte.“

[Späť na obsah]

10. Stručne z domova – Koronavírus na Slovensku
[24.09.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Iveta Michalíková]

Iveta Michalíková, redaktorka: „Na Slovensku včera pribudlo tristošesťdesiat infikovaných koronavírusom. Ide
o nový rekord v počte prírastkov ochorenia za deň. Najviac prípadov pribudlo v okresoch Komárno a Bratislava.
Otestovali  päťtisíc  dvestotrinásť  vzoriek.  Vírus  potvrdili  aj  v  domove  dôchodcov  v  obci  Klížska  Nemá  v
Komárňanskom  okrese.  V  zariadení  sa  ochorením  nakazilo  štyridsaťjeden  klientov  a  pätnásť  pracovníkov.



Všetkých pretestovali po tom, keď jedna z klientok po návrate z komárňanskej nemocnice mala pozitívny test.
Hovorí hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne Denisa Masárová.“

Denisa Masárová, regionálna hygienička, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno: „V súčasnej
dobe je zariadenie v karanténe. Je tam nariadený zákaz návštev. Negatívnych klientov aj personál sme oddelili
od pozitívnych. Negatívny personál sa teda stará o negatívnych klientov v samostatnom objekte. O pozitívnych
klientov sa stará pozitívny personál. Personál, ktorý mal príznaky, je doma v karanténe.“

Iveta  Michalíková:  „Koronavírus  potvrdili  aj  v  krompašskej  nemocnici.  Pozitívne  testovaná  je  jedna  z
pracovníčok  chirurgického oddelenia,  ktoré teraz pracuje v obmedzenom režime. Prijatí  pacienti  na oddelení
zostávajú, nových dočasne premiestňujú do nemocníc v Levoči a Spišskej Novej Vsi.“

[Späť na obsah]

11. Krčméry po novom rekorde: Treba zaviesť online výučbu na univerzitách a 
posunúť hokejovú ligu

[24.09.2020; dennikn.sk; Slovensko; 13:37; Veronika Folentová]

https://dennikn.sk/2053547/krcmery-po-novom-rekorde-treba-zaviest-online-vyucbu-
na-univerzitach-a-posunut-hokejovu-ligu/

V stredu pribudol nový rekord – pozitívny test malo 360 ľudí. Zvyšuje sa podiel pozitívnych testov.
Nový rekord vydržal len deň. Po utorkových 338, v stredu pribudlo 360 pozitívne testovaných, čo je najviac od

začiatku pandémie. Vo štvrtok na ministerstve zdravotníctva zasadalo konzílium odborníkov.
Výsledky  zatiaľ  nie  sú  známe,  pravdepodobne  sa  o nich  verejnosť  dozvie  až  v piatok  po  zasadnutí

pandemickej  komisie.  Minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  (OĽaNO)  je  v karanténe,  pracovne  sa  stretol
s infikovaným človekom.

Najviac nových prípadov  pribudlo v Komárne,  kde malo pozitívny  test  58 ľudí.  Doteraz Komárno nemalo
výrazné denné prírastky.  Ohnisko nákazy je v zariadení sociálnych služieb v obci Klížska Nemá. „Laboratórne
vyšetrenia doteraz ukázali 41 pozitívnych klientov a 15 členov personálu,“ povedal Marek Eliáš z Úradu verejného
zdravotníctva.

U niektorých sa budú ešte testy opakovať. Zariadenie dostalo ochranné pomôcky aj psychologickú pomoc.
Negatívnych klientov centra izolovali v samostatnej budove.

„Nemocnica Komárno vyšle na miesto infektológa, ktorý vyšetrí pozitívnych pacientov a posúdi, či niektorý
z nich nepotrebuje hospitalizáciu. Ak áno, bude prevezený do nitrianskej nemocnice,“ povedal Eliáš.

Tradične  veľa  nových  pozitívnych  pribudlo  v Bratislave  –  42.  Stúpajú  aj  počty  infikovaných  na  Orave.
V Námestove pribudlo 20 ľudí, v Tvrdošíne 14.

Kde sa nakazili:
Komárne (58),
Bratislave (42),
Námestovo (20),
Liptovský Mikuláš (17),
Trnava (16),
Bardejov (15),
Tvrdošín (14),
Poprad, Senec, Skalica,Stará Ľubovňa (11),
Trenčín (10),
Prešov, Prievidza (9),
Košice, Trebišov (7),
Banská Bystrica, Dunajská Streda, Žilina (6)
Kežmarok, Nitra, Sobrance (5),
Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany (4)
Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom (3)
Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký

Krtíš (2)
Bytča,  Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,  Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská

Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen (1).
Laboratóriá urobili v stredu 5213 testov, čo je o tisíc menej ako v utorok. Počet pozitívnych prípadov bol však

vyšší. Prečo je to dôležité? Výrazne sa tak zvýšil podiel pozitívnych testov z celkového počtu testovaných. Za
stredu malo takmer sedem percent zo všetkých testov pozitívny výsledok.

Nejde  len  o číslo  –  vysoký  podiel  pozitívnych  totiž  môže  znamenať,  že  krajina  testuje  málo.  Podľa
medzinárodných organizácií je primerané, aby boli pozitívne tri až štyri percentá. Už sme pritom s testami takmer
na hrane. Minister Krajčí v stredu po rokovaní vlády povedal, že naše maximálne kapacity sú 7500 testov denne.

Krčméry: Sme menej disciplinovaní a viac bezstarostní

https://dennikn.sk/2053547/krcmery-po-novom-rekorde-treba-zaviest-online-vyucbu-na-univerzitach-a-posunut-hokejovu-ligu/
https://dennikn.sk/2053547/krcmery-po-novom-rekorde-treba-zaviest-online-vyucbu-na-univerzitach-a-posunut-hokejovu-ligu/


Vladimír  Krčméry  bol  počas  prvej  vlny  členom  permanentného  krízového  štábu.  Je  to  prednosta
Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Počas druhej vlny už nie je súčasťou rozhodovacích komisií, odcestoval do zahraničia, kde pomáha v Grécku
či Albánsku. „Na jednom z gréckych ostrovov, kde som bol, prišiel prvý prípad koronavírusu až 2. septembra, teda
šesť mesiacov po Slovensku,“ hovorí Krčméry.

Minister vnútra ho už minulý týždeň pozval na zasadnutie Ústredného krízového štábu. „Hneď po návrate som
k dispozícii,“ hovorí.

Krčméry si vysvetľuje nárast nových prípadov najmä takzvaným reťazením epidemiologicky rizikových akcií.
Ide napríklad o otvorenie futbalovej ligy, neskorý návrat z dovoleniek, po ktorom išli ľudia rovno do práce či školy.
Nahromadili sa aj svadby a oslavy, ktoré ľudia odkladali v prvej vlne. Okrem toho nastúpili deti do školy, študenti
na internáty, otvorili sa semestre na fakultách. Tieto situácie potrebovali dva týždne, aby sa prejavili na náraste
infikovaných.

O druhej vlne hovoril už začiatkom júna. „Škoda, že nik neveril, že príde, z 10 epidémií, čo som zažil deväť
malo druhú vlnu,“ vraví. Na Slovensku sme podľa neho výborne zvládli prvú vlnu, tak má aj určitú logiku, že ľudia
neverili, že ešte nie je koniec.

„Pri prvej vlne všetci ťahali za jeden povraz, dokonca jedným smerom, čo je pre národy krajín V4 netypické,“
hovorí  Krčméry.  Teraz  sme  menej  disciplinovaní  a viac  bezstarostní.  „Pomýlila  nás  aj  chvalabohu  nízka
úmrtnosť.“

Vidieť to aj v iných krajinách, najmä V4. Viedlo to tak k 30-násobnému nárastu infikovaných v Maďarsku, 5-
násobnému v Česku a 3-násobnému vo väčšine Únie. Nedisciplinovanosť podľa neho doľahla aj na Španielsko
a Veľkú Britániu, kde sú celé mestá alebo ich časti v „lockdowne, aký sa nám ani nesníva“.

Krčméry hovorí, že nad druhou vlnou sa nedá zvíťaziť, ale dá sa „uhrať remíza“. Treba si vziať príklad z krajín
juhovýchodnej  Ázie,  v Európe  z Grécka  či  Cypru.  V týchto  krajinách  prijali  často  nepopulárne,  ale  zasa
krátkotrvajúce,  opatrenia.  Ako  príklad  Krčméry  uvádza  lockdown  v Melbourne,  prísnu  rúškovú  politiku  na
Taiwane, rozptýlenie internátov v Singapure alebo krátke, ale tvrdé opatrenia po príchode na Nový Zéland.

„Nemusíme si brať doslovne príklady,  ale lepšie je poučiť sa z chýb, ale aj dobrých príkladov zvonku ako
zlých  doma,“ hovorí.

Treba celonárodné opatrenia
A akú pandémiu a počet nových prípadov Slovensko podľa neho zvládne? Podľa Krčméryho tobudeme vedieť

do mesiaca.
Zatiaľ  sme zavádzali  len lokálne opatrenia,  pri  otvorených hraniciach a voľnom pohybe medzi  okresmi je

podľa neho veľmi ťažké bojovať s akoukoľvek vírusovou a ľahko prenosnou najmä respiračnou chorobou.
„Zdá sa,  že  sa bude treba prikloniť  späť  k návrhom ministerstva zdravotníctva  a epidemiológov a zaviesť

celoštátne opatrenia, hoci krátkodobé. Treba ich navrhnúť tak, aby nezasiahli kľúčovú ekonomiku,“ vraví.
Je potrebné podľa neho obmedziť masové rizikové akcie, zaviesť online výučbu na vysokých školách, zvážiť

rozptýlenie  niektorých  častí  internátov.  „Hoci  je  to  bolestné,  posunúť  začiatok  hokejovej  ligy  a niektorých
spoločenských podujatí, aby druhá vlna nesplynula s chrípkou,“ dodáva.

Obavy rastú, aj keď sme menej opatrní
Na Slovensku máme viac pozitívne  testovaných prípadov ako v prvej  vlne.  S nárastom prípadov rastie aj

obava z koronavírusu. Ukazuje to prieskum „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý mapuje situáciu na Slovensku od
marca tohto roku. Prieskum vznikol z iniciatívy MNFORCE, SAV a Seesame.

Kým v máji sa cítilo ohrozených 20 percent opýtaných v septembri to bolo 27 percent. „Napriek klesajúcej
opatrnosti,  hrozbu epidémie koronavírusu neberie slovenská verejnosť ani po pol roku na ľahkú váhu,“ tvrdia
autori prieskumu.

Podobne  ako  na  začiatku  epidémie  v marci  aj  teraz  sa  viac  ohrozené  cítia  ženy.  Viac  sa  obávajú  aj
respondenti,  ktorí  považujú  svoju  prácu  za  ohrozenú  a tí,  ktorých  domácnosť  má  problém  vyjsť  s peniazmi
a pociťujú ekonomickú neistotu.

Po prvýkrát sa v septembri objavuje výraznejší rozdiel v miere obáv podľa toho, čo si ľudia myslia o pôvode
vírusu. „Zdá sa, že medzi respondentmi odmietajúcimi aktuálny vedecký konsenzus o pôvode vírusu postupne
začína  prevažovať  názor,  že  vírus predstavuje menšie ohrozenie,“  hovorí  Miloslav Bahna zo  Sociologického
ústavu SAV.

Napriek väčším obavám sa z prieskumu ukazuje, že ľudia menej dodržiavajú opatrenia. V porovnaní s májom
je v septembri výrazne nižší podiel ľudí, ktorí povedali, že obmedzili svoje kontakty s ľuďmi a menej respondentov
tiež uviedlo, že nosí rúško alebo respirátor, keď sa pohybujú mimo domácnosti.

Rúško pri pohybe mimo domu vždy nosí 49 percent žien a len 35 percent mužov. Kontakty tiež obmedzujú
častejšie starší a respondenti, ktorí sa cítia epidémiou ohrození, ukazuje prieskum.

[Späť na obsah]

12. Mapa šírenia koronavírusu: Najväčší počet nakazených v rekordný deň 
pribudol na juhu Slovenska

[24.09.2020; hnonline.sk; Slovensko; 12:00; red]

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

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 stredu 23. septembra pribudlo
rekordných 360 infikovaných, najviac v okrese Komárno. Celkový počet aktívnych prípadov je 3 610, čo je najviac
od vypuknutia pandémie.

Prehľad nových pozitívnych prípadov za 23. september 2020 podľa okresov:
Komárno - 58
Bratislava - 42
Námestovo - 20
Liptovský Mikuláš - 17
Trnava - 16
Bardejov - 15
Tvrdošín - 14
Poprad - 11
Senec - 11
Skalica - 11
Stará Ľubovňa - 11
Trenčín - 10
Prešov - 9
Prievidza - 9
Košice - 7
Trebišov - 7
Banská Bystrica - 6
Dunajská Streda - 6
Žilina - 6
Kežmarok (5),
Nitra - 5
Sobrance - 5
Piešťany - 4
Považská Bystrica - 4
Senica - 4
Topoľčany - 4
Dolný Kubín - 3
Lučenec - 3
Nové Mesto nad Váhom - 3
Brezno - 2
Hlohovec - 2
Humenné - 2
Ilava - 2
Levice - 2
Myjava - 2
Partizánske - 2
Ružomberok - 2
Spišská Nová Ves - 2
Veľký Krtíš - 2
Bytča - 1
Čadca - 1
Detva - 1
Košice a okolie - 1
Levoča - 1
Malacky - 1
Martin - 1
Nové Zámky - 1
Pezinok - 1
Revúca - 1
Rimavská Sobota - 1
Rožňava - 1
Vranov nad Topľou - 1
Zvolen - 1
Ako sa epidémia na Slovensku vyvíja deň po dni, si pozrite v grafe:
Koronavírus na Slovensku

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


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]

13. Koronavírus / Na Slovensku v stredu pribudlo rekordných 360 nových 
prípadov

[24.09.2020; postoj.sk; Dnes treba vedieť; 11:02; TASR]

https://www.postoj.sk/61956/dnes-treba-vediet

Nárast zaznamenali z 5213 testov. Najviac nových nakazených hlási okres Komárno.
Na Slovensku v stredu pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte prírastkov

ochorenia za deň.
Nárast zaznamenali z 5213 otestovaných vzoriek. Celkový počet doteraz identifikovaných prípadov stúpol na

7629.
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.
Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a 182 mužov

vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac prípadov pribudlo v okrese Komárno (58) a v okrese Bratislava (42).
V okrese Námestovo identifikovali 20 prípadov, viac ako desať pozitívnych vzoriek zaznamenali v okresoch

Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará
Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia desať prípadov, po deväť z okresov Prešov a Prievidza, sedem prípadov
zaznamenali v okresoch Košice a Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť
prípadov, po päť pozitívnych vzoriek zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance.

Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice,
Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,
Čadca,  Detva, Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok, Revúca,  Rimavská Sobota,
Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 428 308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí
v súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený - 41.

V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978 pacientov. Slovensko aktuálne
eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

Inzercia
Zrejme prídu nové opatrenia
Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí v stredu avizovali sprísnenie opatrení. Dnes by

malo konzílium epidemiológov a v piatok pandemická komisia vlády, ktorá odporučí vláde nové opatrenia. 
Sprísniť by sa mal aj režim na hraniciach. Vláda do piatka rozhodne, či budú Maďarsko a Rakúsko zaradené k

červeným krajinám. Krajčí vraví, že epidemiologická situácia v nich nie je dobrá a neodporúča tam cestovať. 
V polovici októbra očakávajú odborníci podľa jeho slov 260 až 450 prípadov nákazy denne. Každý týždeň

stúpa počet  infikovaných o dvadsať percent.  Reprodukčné číslo na Slovensku je  momentálne 1,15. Kapacity
jednotlivých úradov verejného zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva sleduje.

Rovnako  aj  kapacity  jednotlivých  úradov  verejného  zdravotníctva. „V  niektorých  už  bola  naplnená  alebo
prekročená, ale zatiaľ  nemáme prípad, že by regionálny úrad verejného zdravotníctva povedal, že si nestíha
vykonávať prácu,“ uviedol Krajčí.

Poznamenal, že už počas leta realizovali nábory a kapacity sa snažia posilňovať. Pripustil však, že stav sa
môže zhoršiť.

Premiér  Igor  Matovič  očakáva,  že  odborníci  navrhnú  opatrenia,  ktoré budú  logické,  prijateľné  pre  ľudí  a
odborníci  ich budú vedieť vysvetliť. Vláda podľa predsedu vlády nezanedbala  prípravu na druhú vlnu. Vďaka
rúškovej kultúre vďačíme za zatiaľ dosiahnuté výsledky v rámci pandémie.

Matovič si myslí, že situáciu ešte máme pod kontrolou, ale počet 300 prípadov prekračuje hranicu, na základe
čoho nechce nechať situácii voľný priebeh a chce sa o ňu viac zaujímať. Nové opatrenia by sme podľa neho
nepotrebovali, keby sme dodržiavali tie, ktoré máme. Tretina ľudí ich však podľa Matoviča ignoruje.

[Späť na obsah]

14. Rekordné čísla novonakazených
[24.09.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Silvia Hamráková]

https://www.postoj.sk/61956/dnes-treba-vediet


Silvia Hamráková, redaktorka:
„Za  včerajší  deň  pribudlo  na  Slovensku  360  nakazených  koronavírusom,  ide  tak  o nový  rekord  v počte

prírastkov  ochorenia  za  jeden  deň.  Vykonaných  bolo  vyše  5 200  testov.  Koronavírusom  sa  nakazilo  aj  78
východniarov,  tentokrát  najviac  v okrese  Bardejov  –  15,  po  11  v Poprade  a Starej  Ľubovni,  Prešov  hlási  9
novoinfikovaných,  Košice  a Trebišov  7,  po 5 v Kežmarku a Sobranciach,  dva  nové prípady  pribudli  v okrese
Humenné a Spišská Nová Ves, po jednom v okresoch Košice – okolie, Levoča, Rožňava a Vranov nad Topľou.

Pozitívne testovaných bolo dokopy 178 žien a 182 mužov vo veku od 1 do 100 rokov. Najviac prípadov
pribudlo v okrese Komárno – 58 a v okrese Bratislava – 42. V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných
141 pacientov. Potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb,
podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov. Slovensko aktuálne eviduje 3 610 aktívnych prípadov
ochorenia.“

[Späť na obsah]

15. Aktuálne: Minister zdravotníctva je v karanténe
[24.09.2020; startitup.sk; Koronavírus; 10:51; Vladimír Mičuda]

https://www.startitup.sk/aktualne-minister-zdravotnictva-je-v-karantene/

Na pracovnom stretnutíbol v kontakte s pozitívnym na COVID-19.
Na pracovnom stretnutíbol v kontakte s pozitívnym na COVID-19.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí je opäť v karanténe. Ako uviedol na sociálnej sieti, na pracovnom stretnutí

bol  v  kontakte  s  pozitívnym  na  COVID-19.  „Musím  zostať  v  izolácii  a  na  piaty  deň  sa  nechať  otestovať,“
informoval.

V stredu pribudlo 360 prípadov nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom
informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku nakazilo už 7
629 osôb. V stredu urobili laboratóriá 5 213 testov. Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečilo sa 90 ďalších pacientov.
Koronavírus zatiaľ na Slovensku prekonalo 3 978 ľudí.

Ako  uviedlo  Ministerstvo  zdravotníctva  SR  na  svojej  webovej  stránke,  aktuálne  je  v  nemocniciach
hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na jednotkách intenzívnej
starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia
je na Slovensku aktuálne 3 610.

Pozitívny  výsledok  testov  malo  58  ľudí  vyšetrených  v  okrese  Komárno a  42  v  okrese  Bratislava.  Okres
Námestovo má 20 infikovaných, okres Liptovský Mikuláš 17, okres Trnava 16 a okres Bardejov 15. V okrese
Tvrdošín zaznamenali hygienici 14 prípadov, v okresoch Poprad, Senec, Skalica a Stará Ľubovňa po 11. Desať
prípadov má okres Trenčín, po deväť okresy Prešov a Prievidza, po sedem okresy Košice a Trebišov.

Šesť pozitívne testovaných majú okresy Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina, päť okresy Kežmarok,
Nitra a Sobrance. Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v
okresoch  Dolný  Kubín,  Lučenec,  Nové  Mesto  nad  Váhom.  Po  dva  prípady  mali  okresy  Brezno,  Hlohovec,
Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký  Krtíš,  jeden  prípad
zaznamenali  okresy Bytča,  Čadca,  Detva,  Košice  a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok,
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo
veku od 1 do 100 rokov.

[Späť na obsah]

16. Koronavírus: Odkiaľ je 360 nových nakazených? (prehľad)
[24.09.2020; aktuality.sk; Domáce správy; 10:40; TASR]

https://www.aktuality.sk/clanok/824731/koronavirus-padol-rekord-odkial-su-novi-
nakazeni-prehlad/

Na  Slovensku  v  stredu  pribudlo  360  nakazených  koronavírusom,  ide  o  nový  rekord  v  počte  prírastkov
ochorenia za deň.

https://www.aktuality.sk/clanok/824731/koronavirus-padol-rekord-odkial-su-novi-nakazeni-prehlad/
https://www.aktuality.sk/clanok/824731/koronavirus-padol-rekord-odkial-su-novi-nakazeni-prehlad/
https://www.startitup.sk/aktualne-minister-zdravotnictva-je-v-karantene/


Nárast zaznamenali z 5213 otestovaných vzoriek. Celkový počet doteraz identifikovaných prípadov stúpol na
7629.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a
182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov.

Noví nakazení v okresoch
Komárno (58)
Mesto Bratislava (42),
Námestovo (20),
Liptovský Mikuláš (17),
Trnava (16),
Bardejov (15),
Tvrdošín (14),
Poprad (11),
Senec (11),
Skalica (11),
Stará Ľubovňa (11),
Trenčín hlásia (10),
Prešov (9),
Prievidza (9),
Košice (7),
Trebišov (7),
Banská Bystrica (6),
Dunajská Streda (6),
Žilina (6),
Kežmarok (5),
Nitra (5),
Sobrance (5),
4 prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany,
3 prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom.
2 prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská

Nová Ves, Veľký Krtíš
1 prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, Martin, Nové Zámky,

Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.
V nemocniciach je  hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na

jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.
Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 428.308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí

v súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený - 41.
V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978 pacientov. Slovensko aktuálne

eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.
[Späť na obsah]

17. Máme najviac nakazených od začiatku pandémie, Krajčí je v izolácii
[24.09.2020; ta3.com; Slovensko; 10:03; TA3 TASR SITA ČTK]

https://www.ta3.com/clanok/1193090/mame-najviac-nakazenych-od-zaciatku-
pandemie-krajci-je-v-izolacii.html

Najnovšie na Slovensku pribudlo 360 nových prípadov nákazy, takže včerajší rekord je prekonaný. Premiér
nevylučuje, že by sme sa v prípade nedodržiavania opatrení mohli vrátiť aj k tým, ktoré boli zavedené ešte v prvej
vlne  pandémie.  Minister  zdravotníctva  je  po  kontakte  s  pozitívnou  osobou  opäť  v  izolácii.  Udalosti  s  vami
sledujeme online.

10:42 Počet potvrdených prípadov na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 3372 na celkovo 188 106,
vyplýva z údajov zverejnených vo štvrtok na webe Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej
Rady národnej bezpečnosti a obrany. Chorobe Covid-19 podľahlo v priebehu uplynulých 24 hodín 52 ľudí, čím
celkový  počet  obetí  pandémie  v  krajine  stúpol  na  3757.10:27  Rakúsko  zaradí  od  budúceho  týždňa  českú
metropolu Praha na zoznam rizikových oblastí. Na Twitteri to vo štvrtok oznámil český minister zahraničných vecí
Tomáš Petříček. “Rakúsko by malo od budúceho týždňa zaradiť Prahu medzi rizikové oblasti. Pri príchode by tak
bol potrebný negatívny test,” napísal Petříček.10:14 Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch:
Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20), Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14),
Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7),
Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5).

https://www.ta3.com/clanok/1193090/mame-najviac-nakazenych-od-zaciatku-pandemie-krajci-je-v-izolacii.html
https://www.ta3.com/clanok/1193090/mame-najviac-nakazenych-od-zaciatku-pandemie-krajci-je-v-izolacii.html


Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice,
Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,
Čadca,  Detva, Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok, Revúca,  Rimavská Sobota,
Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.10:07 Máme 119 hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením
Covid-19. 14 sú na JIS, 11 sú na umelej pľúcnej ventilácii.10:05 Vyliečilo sa ďalších 90 pacientov, celkovo ich
počet stúpol na 3978.10:00 Na Slovensku pribudlo 360 nových prípadov nákazy, čo je najvyšší denný prírastok
od začiatku pandémie. Celkovo evidujeme 7629 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Počas uplynulého
dňa  urobili  spolu  5213  testov.  Informovalo  o  tom  na  svojej  stránke  Národné  centrum  zdravotníckych
informácií.9:58 Časť detí navštevujúcich Základnú školu Nábrežie mládeže v Nitre je v karanténe. Dôvodom je
fakt, že u zamestnanca školy bola potvrdená nákaza. Deti zostanú v domácej izolácii  do konca tohto týždňa.
„Týka sa štyroch tried prvých ročníkov, troch tried druhých ročníkov, siedmich oddelení školského klubu detí vo
vedľajšej budove školy a štvrtej triedy v hlavnej budove školy,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Vargová.9:45
Fakultná  nemocnica  v Trenčíne  pristúpila  z dôvodu zhoršujúcej  sa  epidemiologickej  situácie  a nárastu  počtu
pacientov  s  ochorením  Covid-19  v zmysle  pandemického  plánu  k reprofilizácii  lôžok.  Nemocnica  o tom
informovala na svojej webovej stránke.9:25 Počet aktuálne nakazených novým druhom koronavírusu v Maďarsku
dosiahol vo štvrtok 15.673, pričom za deň pribudlo 750 potvrdených prípadov nákazy. S ochorením Covid-19
zomrelo  sedem  pacientov,  čím  počet  obetí  stúpol  na  709.  Vyplýva  to  z  údajov  vládneho  servera
koronavirus.gov.hu, zverejnených vo štvrtok.9:12 Minister zdravotníctva Marek Krajčí je opäť v karanténe. Ako
informoval na sociálnej sieti, na pracovnom stretnutí bol v kontakte s pozitívne testovanou osobu na Covid-19.
Krajčí preto zostane v izolácii a na piaty deň ho otestujú.9:03 Mesto Myjava podalo protest prokurátorovi proti
aktuálne platnej verejnej vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Samospráva kritizuje,
že opatrenia sú tvrdšie ako v okresoch s horšou epidemiologickou situáciou. Informovalo o tom mesto na svojej
webovej stránke.8:40 Hlavný hygienik Ján Mikas predpokladá, že počty nakazených koronavírusom ešte budú
stúpať  niekoľko  týždňov,  možno  aj  dva  až  tri  mesiace.  Dúfa,  že  potom začnú  prípady  klesať  a  druhá vlna
epidémie, ktorá na Slovensku momentálne prebieha, by mala skončiť. “Ďalej uvidíme, či ešte nepríde ďalšia vlna,
alebo či bude dostupná vakcína,” uviedol.8:00 Čínske úrady oznámili, že cudzinci, ktorí sú držiteľmi určitého typu
víz a povolenia na pobyt, sa od 28. septembra budú môcť vrátiť do Číny, informovala vo štvrtok agentúra AP.
Občania zahraničných krajín s platnými čínskymi vízami a povoleniami na pobyt budú môcť od pondelka vstúpiť
na územie Číny za účelom výkonu práce a z osobných a rodinných dôvodov, uviedlo v stredu čínske ministerstvo
zahraničných vecí.

Vracajúce sa osoby budú musieť absolvovať 14-dňovú karanténu a dodržiavať ďalšie opatrenia zavedené v
súvislosti  s  pandémiou  koronavírusu  SARS-CoV-2.7:40  Okres  Skalica  bude  na  základe  opatrení  vydaných
Regionálnym úradom zdravotníctva Senica zaradený do červenej zóny na semafore COVID-19. Opatrenie vstúpi
do platnosti 25. septembra. Informoval o tom RÚVZ Senica.

“V regióne okresu Skalica sme v poslednej dobe zaznamenali rapídny nárast prípadov na ochorenie COVID-
19. Okres sa preto bude nachádzať v červených zónach na semafore COVID-19. Z tohto dôvodu RÚVZ v Senici
vydá prísnejšie opatrenia na elimináciu ochorenia,”  uviedol  riaditeľ  RÚVZ Ľubomír Šarabok.7:02 Svetoznáma
newyorská Metropolitná opera sa pre hrozbu šírenia koronavírusu rozhodla zrušiť celú nadchádzajúcu sezónu.
Takéto rozhodnutie  prijala po prvý raz vo svojej takmer 140-ročnej  histórii.  Metropolitná opera by mala opäť
otvoriť svoje brány až v septembri 2021, oznámilo v stredu jej vedenie. Nová sezóna sa na tejto newyorskej
opernej  scéne mala pôvodne začať  tento týždeň.6:42 V Českej republike pribudlo celkovo 2309 potvrdených
prípadov  nákazy  novým  koronavírusom,  čo  je  približne  rovnaký  počet  ako  v  utorok.  Informovalo  o  tom
ministerstvo  zdravotníctva.  Aktuálne  v  krajine  bojuje  s  infekciou  28.048  ľudí,  z  ktorých  je  628
hospitalizovaných.6:33 Svetoznámu ruskú opernú speváčku Annu Netrebkovú, ktorá sa nakazila koronavírusom
SARS-CoV-2,  v  utorok  prepustili  z  moskovskej  kliniky,  kde  bola  hospitalizovaná  so  zápalom  pľúc.  Svoje
prepustenie z nemocnice operná diva oznámila v stredu prostredníctvom svojho účtu na Instagrame.

Napísala v ňom, že z nemocnice ju prepustili v utorok a že sa “zbavila infekcie zvanej COVID”. Speváčka sa
pri tejto príležitosti poďakovala lekárom a zamestnancom 52. moskovskej klinickej nemocnice “za rýchlu a účinnú
liečbu” svojho - údajne stredne ťažkého - zápalu pľúcu.6:25 Slovensko by malo v najbližších dňoch nakúpiť pol
milióna takzvaných antigénových testov na koronavírus. Ich výhodou je, že ukážu výsledok za 15 minút. Navyše,
s  takmer  98-percentnou  presnosťou.  Pomôcť  by  mali  najmä  pri  hospitalizáciách  pacientov,  ako  aj  na
hraniciach.6:15  Vláda  nezanedbala  prípravu  na  druhú  vlnu  pandémie  nového  koronavírusu.  Situáciu  okolo
ochorenia COVID-19 má Slovensko pod kontrolou. Tvrdí to predseda vlády Igor Matovič. V prípade, že sa podľa
premiéra opatrenia proti šíreniu pandémie nebudú dodržiavať, štát bude musieť pristúpiť k opatreniam z prvej
vlny.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si súhrn.

[Späť na obsah]

18. Včerajší rekord prekonaný: Opäť máme cez 300 nakazených! Nové čísla 
nepotešia

[24.09.2020; cas.sk; Čas.sk; 10:03; Novy Cas;-SITA]

https://www.cas.sk/clanok/1029591/vcerajsi-rekord-prekonany-opat-mame-cez-300-
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nakazenych-nove-cisla-nepotesia/
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Otvoriť galériu
Za stredu pribudlo na Slovensku 360 nových nakazených koronavírusom.
Spravilo sa 5213 testov, nepribudlo žiadne úmrtie. Vyliečilo sa cez 90 pacientov. Informovalo o tom Národné

centrum  zdravotníckych  informácií.  Spolu  bolo  od  vypuknutia  pandémie  na  COVID-19  vykonaných  428  308
testov. Počet úmrtí ostáva na čísle 41.

Ako  uviedlo  Ministerstvo  zdravotníctva  SR  na  svojej  webovej  stránke,  aktuálne  je  v  nemocniciach
hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na jednotkách intenzívnej
starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia
je na Slovensku aktuálne 3 610.

Pozitívny  výsledok  testov  malo  58  ľudí  vyšetrených  v  okrese  Komárno a  42  v  okrese  Bratislava.  Okres
Námestovo má 20 infikovaných, okres Liptovský Mikuláš 17, okres Trnava 16 a okres Bardejov 15. V okrese
Tvrdošín zaznamenali hygienici 14 prípadov, v okresoch Poprad, Senec, Skalica a Stará Ľubovňa po 11. Desať
prípadov má okres Trenčín, po deväť okresy Prešov a Prievidza, po sedem okresy Košice a Trebišov.

Šesť pozitívne testovaných majú okresy Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina, päť okresy Kežmarok,
Nitra a Sobrance. Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v
okresoch  Dolný  Kubín,  Lučenec,  Nové  Mesto  nad  Váhom.  Po  dva  prípady  mali  okresy  Brezno,  Hlohovec,
Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký  Krtíš,  jeden  prípad
zaznamenali  okresy Bytča,  Čadca,  Detva,  Košice  a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok,
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo
veku od 1 do 100 rokov.

0
Foto:
Zdroj: acs

[Späť na obsah]

19. Slovensko má nový rekord v počte nakazených. Čísla môžu stúpať ešte 
celé mesiace

[24.09.2020; startitup.sk; Koronavírus; 10:02; Ivana Sladkovská]

https://www.startitup.sk/slovensko-ma-novy-rekord-v-pocte-nakazenych-cisla-mozu-
stupat-este-cele-mesiace/

V stredu 23. septembra pribudlo na Slovensku 360 nových prípadov koronavírusu
Celkovo je na Slovensku 7 629 zachytených prípadov
V stredu 23. septembra pribudlo na Slovensku 360 nových prípadov koronavírusu
Celkovo je na Slovensku 7 629 zachytených prípadov
V stredu 23. septembra pribudlo na Slovensku 360 nových prípadov koronavírusu, čo je ešte viac, ako rekord

(338 nových) z utorka. Laboratóriá vyhodnotili 5 213 testov.
Celkovo je na Slovensku 7 629 zachytených prípadov. Počet vyliečených sa sa oproti predchádzajúcemu dňu

zvýšil o 90, je ich 3 978. Potvrdených úmrtí na COVID-19 je 41.
Najviac  pozitívne  testovaných  bolo  v  okrese  Komárno  (58).  Nasleduje  Bratislava  (42),  Námestovo  (20),

Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi
178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

V  nemocniciach  je  hospitalizovaných  141pacientov  s  novým  koronavírusom  alebo  s  podozrením  naň,
potvrdené ochorenie COVID-19 má 115 z nich. Na JIS je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11
pacientov.

V karanténe je aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý sa s nakazeným človekom pracovne stretol.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas predpokladá, že počty nakazených koronavírusom ešte budú stúpať niekoľko

týždňov, možno aj dva až tri mesiace. Dúfa, že potom začnú prípady klesať a druhá vlna epidémie, ktorá na
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Slovensku momentálne prebieha, by mala skončiť. „Ďalej uvidíme, či ešte nepríde ďalšia vlna, alebo či bude
dostupná vakcína,“povedal v rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk.

[Späť na obsah]

20. Znova máme rekordný počet infikovaných. Hygienici hlásia 360 nových 
prípadov

[24.09.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 10:01; BRATISLAVA/tvnoviny.sk]

http://www.tvnoviny.sk/a/2008256

Pozitívne testovaní sú vo veku od jedného roku do 100 rokov.
Zdieľať článok
V stredu na Slovensku pribudlo ďalších 360 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 5

213 testov. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí stúpol na 7 629.
Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 41, ďalšiu obeť včera nepotvrdili. Včera

sa vyliečilo 90 pacientov, celkovo sa tak uzdravilo už 3 978.
Tentoraz hlási najviac pozitíve testovaných osôb okres Komárno, kde pribudlo 58 nakazených. V Bratislave je

po včerajšku ďalších 42 infikovaných, okres Námestovo má 20 prípadov. V okrese Liptovský Mikuláš evidujú 17
osôb s nákazou, v okrese Trnava o jednu menej.

V okrese Bardejov zaznamenali 15 pozitívne testovaných, okres Tvrdošín 14. Po 11 pacientov hlásia okresy
Poprad,  Senec,  Skalica  a  Stará  Ľubovňa.  Desať  pacientov  má  okres  Trenčín,  po  deväť  okresy  Prešov  a
Prievidza.

Okresy Košice a Trebišov pozitívne otestovali po sedem ľudí, po šesť prípadov majú okresy Banská Bystrica,
Dunajská Streda a Žilina, po päť okresy Kežmarok, Nitra a Sobrance.

Čítajte tiež: Máme nové ohnisko: Okres na juhu Slovenska prekonal v počte prípadov Bratislavu
Štyri prípady nákazy zaznamenali v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady

v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné,
Ilava, Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali
okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská
Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

Podľa  údajov  ministerstva zdravotníctva  je  medzi  360 pacientmi  178 žien  a 182 mužov,  sú vo  veku od
jedného do 100 rokov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3 610.

V  nemocniciach  je  hospitalizovaných  141 pacientov,  čo  je  o  dvoch  menej  ako  predošlý  deń.  Potvrdené
ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na jednotke intenzívnej starostlivosti leží 14 osôb, podporu umelej pľúcnej
ventilácie potrebuje 11 pacientov.

–>
[Späť na obsah]

21. Prepisujeme včerajší rekord: Počet pozitívne testovaných na koronavírus 
sa blíži k 400!

[24.09.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:40; redakcia]

https://www.dnes24.sk/prepisujeme-vcerajsi-rekord-pocet-pozitivne-testovanych-na-
koronavirus-sa-blizi-k-400-371514

Celkový počet pozitívne testovaných stúpol na 7 629. Laboratóriá otestovali 5 213 vzoriek.
Počas stredy (23. 9.)  bolo zistených 360 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje

Slovensko už 7 629 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na
svojom webe.

Počas včerajšieho dňa bolo otestovaných 5 213 ľudí.
Vyliečilo  sa  ďalších  90 ľudí,  celkovo  sa  už zotavilo  3 978 pacientov.  Pozitívny  výsledok  testov  mali  ľudia

vyšetrení  v okresoch:  Komárno  (58),  Bratislava  (42),  Námestovo  (20),  Liptovský  Mikuláš  (17),  Trnava  (16),
Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9),
Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra
(5), Sobrance (5). Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady
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v okresoch Dolný Kubín,  Lučenec,  Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,
Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký  Krtíš,  jeden  prípad
zaznamenali  okresy Bytča,  Čadca,  Detva,  Košice  a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok,
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo
veku od 1 do 100 rokov.

„V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je
14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov,“ informuje ministerstvo zdravotníctva.

Počet  potvrdených  úmrtí  v súvislosti  s ochorením  COVID-19 je  41. Aktívnych  prípadov  ochorenia  je  na
Slovensku aktuálne 3 610.

[Späť na obsah]

22. Pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom
[24.09.2020; parlamentnelisty.sk; Zdravotníctvo; 09:02; TASR]

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/381649/pribudlo-360-nakazenych-novym-
koronavirusom/

Na Slovensku v stredu (23. 9.) pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte
prírastkov  ochorenia  za  deň.  Nárast  zaznamenali  z  5213  otestovaných  vzoriek.  Celkový  počet  doteraz
identifikovaných  prípadov  stúpol  na  7629.  Informuje  o  tom  Národné  centrum  zdravotníckych  informácií  na
webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a
182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac prípadov pribudlo v okrese Komárno (58) a v okrese
Bratislava (42).

V okrese Námestovo identifikovali 20 prípadov, viac ako desať pozitívnych vzoriek zaznamenali v okresoch
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará
Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia desať prípadov, po deväť z okresov Prešov a Prievidza, sedem prípadov
zaznamenali v okresoch Košice a Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť
prípadov, po päť pozitívnych vzoriek zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance.

Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice,
Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,
Čadca,  Detva, Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok, Revúca,  Rimavská Sobota,
Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 428.308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí
v súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený – 41.

V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978 pacientov. Slovensko aktuálne
eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

[Späť na obsah]

23. Koronavírus na Slovensku prekonal ďalší rekord, za deň pribudlo až 360 
nakazených

[24.09.2020; 24hod.sk; Z domova; 08:23; redakcia]

https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-prekonal-dalsi-rekord-za-den-
pribudlo-az-360-nakazenych-cl742883.html

Za posledný deň (streda) na Slovensku pribudlo až 360 prípadov nového koronavírusu.
„Je medzi  nimi  178  žien  a 182 mužov,  sú  vo  veku  od  jedného do  100 rokov,“  informovalo  ministerstvo

zdravotníctva. Je to najvyšší denný prírastok od začiatku pandémii, doterajším rekordom bolo 338 infikovaných z
22. septembra. Celkový počet pozitívne testovaných tak stúpol na 7629, ale aktívnych prípadov je momentálne
3610.

Najviac nových prípadov hlási okres Komárno
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V stredu otestovali 5213 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 428 308 testov. Najviac nových
prípadov nahlásili z okresu Komárno (58), nasledujú Bratislava (42) a Námestovo.Pozitívny výsledok testov mali
aj ľudia vyšetrení v okresoch Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11),
Senec (11), Skalica (11), Stará Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7),
Banská Bystrica (6), Dunajská Streda (6), Žilina (6), Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5).Štyri  prípady boli v
okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto
nad Váhom, po dva v okresoch Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok,
Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš a po jednom v okresoch Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

Pribudli aj desiatky vyliečených
Počet  hospitalizovaných  pacientov  v  súvislosti  s  koronavírusom  sa  znížil  o  dvoch  na  141.  „Potvrdené

ochorenie  COVID-19 má 119  z  nich,  na  JIS  je  14  osôb  a  podporu  umelej  pľúcnej  ventilácie  potrebuje  11
pacientov,“ uviedol rezort zdravotníctva. Ochorenie COVID-19 prekonalo ďalších 90 ľudí a vyliečených je tak už
spolu 3978. Za posledných sedem dní u nás pribudlo až 1608 prípadov (streda – 360, utorok – 338, pondelok –
175, nedeľa – 79, sobota – 131, piatok – 290, štvrtok – 235). 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]

24. KORONAVÍRUS Na Slovensku pribudlo opäť vyše 300 prípadov: Vyliečilo 
sa takmer sto ľudí

[24.09.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/msz]

https://www.topky.sk/cl/10/1975069/KORONAVIRUS-Na-Slovensku-pribudlo-opat-vyse-
300-pripadov–Vyliecilo-sa-takmer-sto-ludi

BRATISLAVA - Počas stredy na Slovensku pribudlo 360 nových prípadov, otestovaných bolo takmer 5 300
ľudí. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informoval o tom rezort zdravotníctva a portál korona.gov.sk.

Na Slovensku v  stredu  pribudlo  360 pozitívne  testovaných  ľudí,  urobilo  sa  5  213 testov.  Celkový  počet
pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7 629, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 428
308 laboratórnych  testov.  Aktívnych  prípadov ochorenia  je  na Slovensku aktuálne 3 610.  Kĺzavý  medián  už
dosiahol hodnotu 235.

Zdroj: korona.gov.sk
Hospitalizovaných je 141 pacientov, z toho u 119 sa potvrdila infekcia Covid-19. Na JIS-ke sú 14 pacienti a na

pľúcnej ventilácii 11 pacientov.
Najviac prípadov už nie je v Bratislavskom kraji
Nitrianský kraj je tentokrát krajom, ktorý eviduje najviac (70), prípadov nového koronavírusu. Bratislavský kraj

sa dokonca nenachádza ani na druhom mieste, na ktorom je tentokrát Žilina (65). Bratislavský kraj sa nachádza
na treťom mieste spolu s Prešovským krajom po 55 prípadoch. Trnavský kraj eviduje 43 prípadov, Trenčiansky
32, Košický 23 a Banskobystrický 17.

Zdroj: korona.gov.sk
Najviac prípadov sa už nenachádza v okrese Bratislava
Prvé miesto v počte prípadov už neeviduje okres Bratislava, ale Komárno (58), okres hlavného mesta má (42)

prípadov. Okres Námestovo eviduje 20 prípadov, Liptovský Mikuláš 17, Trnava 16, Bardejov 15, Tvrddošín 14 a
Poprad, Senec a Stará Ľubovňa po 11 prípadoch. Okresy Skalica, Trenčín evidujú po 10 nových prípadoch. 9
prípadov eviduje okres Prešov a Prievidza. Košice a Trebišov majú po 7 nových prípadoch. Banská Bystrica,
Dunajská Streda a Žilina majú 6 nových prípadov.

Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Kežmarok,  Nitra  a  Sobrance evidujú po  5  nových  prípadoch koronavírusu,  Piešťany,  Považská Bystrica,

Senica a Topoľčaný majú po 4 prípadoch. Dolný Kubín, Lučenec a Nové Mesto nad Váhom majú po 3 prípady.
Okresy Brezno,  Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves a
Veľký Krtíš (2).

Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,  Čadca,  Detva,  Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové

Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a
182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Vyliečilo sa takmer sto ľudí
Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3 978 pacientov.
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Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
Zdroj: covid-19.nczisk.sk
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25. Na Slovensku máme opäť až 360 nových chorých, čakajú nás prísnejšie 
opatrenia?

[24.09.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

https://najmama.aktuality.sk/clanok/302807/na-slovensku-mame-opat-az-360-novych-
chorych-cakaju-nas-prisnejsie-opatrenia

Zdroj: Profimedia
Za včerajší deň pribudli opäť stovky nových prípadov ochorenia COVID-19. Z ktorých miest najviac?
V stredu (23. 9.) pribudlo 360 pozitívne testovaných na nový koronavírus.
Laboratória vykonali 5 213 testov. Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3978 pacientov.
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),

Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.
V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je

14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7629, od začiatku vypuknutia ochorenia sa

u nás urobilo 428 308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3610.

Situácia u nás sa zhoršuje
Úrad  verejného  zdravotníctva  (ÚVZ)  SR  vyzýva  verejnosť,  aby  sa  správala  opatrne,  dodržiavala  jeho

opatrenia  a  rovnako  aj  regionálnych  úradov.  Pripomína,  že  zodpovedné  správanie  všetkých  ľudí  je  tou
najúčinnejšou prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. Informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ
SR.

„Epidemiologická situácia na Slovensku sa zhoršuje, čo sa aj vzhľadom na vývoj v okolitých krajinách dalo
očakávať. V niektorých regiónoch Slovenska pretrváva vysoký nárast potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.
Vo zvýšenej miere sa, žiaľ, objavujú aj v doteraz pomerne bezpečných oblastiach,“ uviedol Eliáš.

Ako  ďalej  priblížil,  v  niektorých  regiónoch  pretrvávajú  epidémie  už  niekoľko  týždňov  a  regionálne  úrady
verejného zdravotníctva denne dohľadávajú desiatky kontaktov potvrdených prípadov. Ide o ohniská, ktoré vznikli
na rodinných  oslavách alebo svadbách,  ako  v  prípade mesta  Trenčín,  pri  návrate  zo  zahraničia  v  mestách
Tvrdošín a Námestovo, prípadne v športových kluboch v Skalici.

Vývojom situácie sa podľa Eliáša bude zaoberať  konzílium odborníkov, Pandemická komisia vlády SR, aj
ústredný krízový štáb. Posúdia súčasný stav a môžu rozhodnúť o zmene súčasných protiepidemických opatrení.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) naďalej monitorujú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a
prijímajú opatrenia na regionálnej úrovni. Úrady zaznamenali za utorok (22. 9.) 338 nových prípadov COVID-19 z
6231 laboratórnych vyšetrení. Početnejšie prípady hlásili RÚVZ v Bratislave, Senici, Trnave, Banskej Bystrici, v
Dolnom Kubíne a v Košiciach.

Budeme mať prísnejšie opatrenia?
Vláda nezanedbala prípravu na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Situáciu okolo ochorenia COVID-

19 má Slovensko pod kontrolou. Tvrdí to predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).
Premiér v stredu na rokovaní vlády navrhol určité opatrenia na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu,

avšak konkretizovať ich nechcel. Zároveň ľudí vyzval na zodpovednosť a dodržiavanie opatrení. „V SR máme
opatrenia dostatočné, len ich rešpektujú dve tretiny ľudí a tretina ich ignoruje,“ podotkol Matovič.

Chce, aby konzílium epidemiológov prijalo také opatrenia, ktoré bude schopný vysvetliť ľuďom. „Ak budeme
vidieť, že incidencia rastie, tak budeme musieť prijímať opatrenia. Zásobník máme v prvej vlne,“ poznamenal
Matovič.

Vláda plánuje nakúpiť 500.000 antigénových testov, Matovič by ich chcel používať na kritických miestach, ako
sú napríklad hranice.

Na margo vetovaného zákona o telekomunikáciách hovorí, že sa mohol využiť práve v auguste, keď sa ľudia
vracali z dovoleniek a úrad verejného zdravotníctva tak mohol zistiť telefónne čísla od ľudí, ktorí prišli z červených
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krajín. Matovič poznamenal, že tento zákon už momentálne nie je prioritou. Dôvodom je aj to, že teraz je menej
cestujúcich ľudí.

[Späť na obsah]

26. 58 új fertőzöttet igazoltak egyetlen nap alatt a Komáromi járásban!
[24.09.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia]

https://parameter.sk/58-uj-fertozottet-igazoltak-egyetlen-nap-alatt-komaromi-jarasban

Az egészségügyi  minisztérium tájékoztatása szerint  valószínűleg gócpont alakult ki a Komáromi járásban,
ahol az elmúlt nap 58 új fertőzöttet találtak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció
A járvány második hullámában korábban még egyetlen járás sem múlta felül Pozsonyt a napi pozitív esetek

számában, szerdán azonban 16-tal több új fertőzöttet igazoltak a Komáromi járásban, mint a fővárosban.
A  Komáromi  járásban  előző  nap,  kedden  mindössze  egy  új  fertőzöttet  találtak.  A  komáromi  regionális

közegészségügyi hivatal egyelőre nem közölt információkat az új fertőzöttekről.
Mint  ismert,  szerdán  ismét  rekordszámú,  360  új  fertőzöttet  igazoltak  az  országban,  az  Egészségügyi

Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint az alábbi járásokban:
- Komáromi járás – 58
- Pozsonyi járás – 42
- Námestovói járás – 20
- Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš) járás – 17
- Nagyszombati járás – 16
- Bártfai (Bardejov) járás – 15
- Tvrdošíni járás – 14
- Poprádi járás 11
- Szenci járás – 11
- Skalicai járás – 11
- Stará Ľubovňa-i járás – 11
- Trencséni járás – 10
- Eperjesi (Prešov) járás – 9
- Privigyei (Prievidza) járás – 9
- Kassa – 7
- Tőketerebesi járás – 7
- Besztercebányai járás – 6
- Dunaszerdahelyi járás – 6
- Zsolnai járás – 6
- Késmárki (Kežmarok) járás – 5
- Nyitrai járás – 5
- Szobránci (Sobrance) járás – 5
- Pöstyéni (Piešťany) járás – 5
- Považská Bystrica-i járás – 5
- Senicai járás – 5
- Nagytapolcsányi (Topoľčany-i járás) – 5
- Dolný Kubín – i járás – 3
- Losonci járás – 3
- Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) járás – 3
- Breznói járás – 2
- Galgóci (Hlohovec) járás – 2
- Homonnai (Humenné) járás – 2
- Ilavai járás – 2
- Lévai járás – 2
- Myjavai járás – 2
- Partizánskéi járás – 2
- Rózsahegyi (Ružomberok) járás – 2
- Spišská Nová Ves-i járás – 2
- Nagykürtösi járás – 2
- Bytčai járás – 1
- Čadcai járás – 1
- Detvai járás – 1
- Kassa-vidéki járás – 1
- Lőcsei járás – 1

https://parameter.sk/58-uj-fertozottet-igazoltak-egyetlen-nap-alatt-komaromi-jarasban


- Malacky-i járás – 1
- Turócszentmártoni (Martin) járás – 1
- Érsekújvári járás – 1
- Bazini (Pezinok) járás – 1
- Nagyrőcei (Revúca) járás – 1
- Rimaszombati járás – 1
- Rozsnyói járás – 1
- Vranov nad Topľou-i járás – 1
- Zólyomi (Zvolen) járás – 1
(parameter)
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27. Padol nový rekord, v stredu pribudlo 360 prípadov COVID-19
[24.09.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia]

https://www.hlavnespravy.sk/padol-novy-rekord-v-stredu-pribudlo-360-pripadov-covid-
19/2302516

Bratislava 24. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta)
Na Slovensku v stredu (23. 9.) pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte

prírastkov  ochorenia  za  deň.  Nárast  zaznamenali  z  5213  otestovaných  vzoriek.  Celkový  počet  doteraz
identifikovaných  prípadov  stúpol  na  7629.  Informuje  o  tom  Národné  centrum  zdravotníckych  informácií  na
webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Ilustračné foto
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a

182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac prípadov pribudlo v okrese Komárno (58) a v okrese
Bratislava (42).

V okrese Námestovo identifikovali 20 prípadov, viac ako desať pozitívnych vzoriek zaznamenali v okresoch
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará
Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia desať prípadov, po deväť z okresov Prešov a Prievidza, sedem prípadov
zaznamenali v okresoch Košice a Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť
prípadov, po päť pozitívnych vzoriek zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance.

Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice,
Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,
Čadca,  Detva, Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok, Revúca,  Rimavská Sobota,
Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 428.308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí
v súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený & #8211; 41.

V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978 pacientov. Slovensko aktuálne
eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

[Späť na obsah]

28. NOVÝ REKORD: Na Slovensku pribudlo 360 nakazených
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/padol-novy-rekord-v-stredu-pribudlo-36/495514-
clanok.html

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván
Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb.
,aktualizované
Bratislava  24.  septembra  (TASR)  -  Na  Slovensku  v  stredu  (23.  9.)  pribudlo  360  nakazených  novým

koronavírusom, ide o nový rekord v počte prírastkov ochorenia za deň. Nárast zaznamenali z 5213 otestovaných
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vzoriek.  Celkový počet  doteraz identifikovaných prípadov stúpol  na 7629.  Informuje o tom Národné centrum
zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej
sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a 182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac
prípadov  pribudlo  v  okrese  Komárno (58)  a  v  okrese Bratislava  (42).  V okrese  Námestovo  identifikovali  20
prípadov,  viac  ako  desať  pozitívnych  vzoriek  zaznamenali  v  okresoch  Liptovský  Mikuláš  (17),  Trnava  (16),
Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia
desať prípadov,  po deväť  z  okresov Prešov a Prievidza,  sedem prípadov zaznamenali  v  okresoch Košice a
Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť prípadov, po päť pozitívnych vzoriek
zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance. Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica,
Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady
mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská Nová Ves,
Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, Martin,
Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Početnejšie prípady
hlásili  regionálne  úrady verejného zdravotníctva  (RÚVZ) v  Komárne,  Bratislave,  Dolnom Kubíne,  Liptovskom
Mikuláši, Trnave a Bardejove. RÚVZ v Komárne zaznamenal lokálnu epidémiu v zariadení sociálnych služieb v
Klížskej Nemej, kde doterajšie laboratórne vyšetrenia potvrdili  41 pozitívnych klientov a 15 členov personálu.
RÚVZ v Liptovskom Mikuláši a Bardejove pozorujú nárast nových prípadov v súvislosti so svadbami. “Nákaza sa
často ďalej šíri  v rámci rodín,” poznamenal Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. RÚVZ v
Dolnom Kubíne eviduje nové kontakty v súvislosti s epidémiou, ktorá sa rozšírila po autobusovom zájazde do
Chorvátska. V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich.
Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov. Od
začiatku vypuknutia  ochorenia  sa  v  krajine urobilo  428.308 laboratórnych  testov.  Počet  potvrdených úmrtí  v
súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený - 41. V stredu pribudlo aj 90 vyliečených, z ochorenia sa
doteraz zotavilo 3978 pacientov. Slovensko aktuálne eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

[Späť na obsah]

29. Na Slovensku pribudlo 360 nových chorých, konzílium už rokuje o nových 
opatreniach

[24.09.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR]

https://najmama.aktuality.sk/clanok/302807/na-slovensku-mame-opat-az-360-novych-
chorych-cakaju-nas-prisnejsie-opatrenia

Zdroj: Profimedia
Za včerajší deň pribudli opäť stovky nových prípadov ochorenia COVID-19. Z ktorých miest najviac?
V stredu (23. 9.) pribudlo 360 pozitívne testovaných na nový koronavírus.
Laboratória vykonali 5 213 testov. Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3978 pacientov.
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),

Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.
V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je

14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7629, od začiatku vypuknutia ochorenia sa

u nás urobilo 428 308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3610.

Konzílium rokuje o nových opatreniach
Konzílium odborníkov by malo aktuálne rokovať na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR aj o epidemiologických

opatreniach v súvislosti s nárastom pozitívne testovaných na nový koronavírus.
Tie by sa mohli postupne zapínať.  Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej

konferencii pred Národnou radou (NR) SR. Tvrdí, že opatrenia majú v rukách všetci ľudia.
“Dnes od 10.00 h by malo byť na MZ konzílium. Som dohodnutý, že prídem aj medzi ľudí na konzíliu. Mrzí ma,

že minister zdravotníctva nie je úplne k dispozícii,” povedal s tým, že podľa jeho informácií je na konzíliu prítomný
cez internet a svoju prácu si vykonáva.

Dodal, že konzílium by malo diskutovať o ďalších opatreniach, ktoré by sa mohli prijať. “Budeme ich postupne
zapínať. Musíme chrániť tých zodpovedných pred tými nezodpovednými,” uviedol.
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Na otázku, ako sa budú sprísňovať opatrenia v súvislosti s nárastom nakazených, odpovedal, že opatrenia
majú v rukách všetci. “Ak nebudeme zodpovední, sami sa o slobodu pripravíme,” povedal. Poukázal na potrebu
dodržiavania už daných zásad a odporúčaní, ako je opatrnosť, umývanie si rúk, dodržiavanie odstupov a nosenie
rúšok. “Nám bohato stačia opatrenia, ktoré máme, len ich stačí napĺňať skutkami,” poznamenal.

Premiér hovorí, že aj v prípade pandémie platí, že reťaz je tak silná, ako jej najslabšie ohnivko. “V boji proti
korone  to  najslabšie  ohnivko  sú  tí  blázni,  dovolím  si  povedať,  ktorí  hovoria,  že  COVID-19  je  výmysel,  to
neexistuje, to je len nejaká chrípôčka, z ktorej sa nejako vykašleme, vykýchame a vyležíme,” uviedol.

Nákaza v ďalších školách
Pre  nový  koronavírus  prešla  v  Košiciach  na  dištančné  vzdelávanie  jedna  celá  škola,  a  to  Evanjelické

gymnázium  J.  A.  Komenského.  Potvrdila  Katarína  Strmenská,  vedúca  odboru  hygieny  detí  a  mládeže
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach. Ako uviedla, nemajú informácie o
karanténe vo firmách.

Spresnila, že dôvodmi, prečo uvedené gymnázium dočasne prešlo od stredy na dištančné vzdelávanie, boli
pozitívne testovaná žiačka s príznakmi ochorenia a súčasne realizovaná hromadná akcia školy s účasťou viac
ako 100 žiakov z rôznych tried školy.  Ako gymnázium uvádza na svojej webovej  stránke, vyučovanie v jeho
budove má prezenčnou formou pokračovať od pondelka 5. októbra.

Strmenská ďalej uviedla, že aktuálne je v karanténe aj trieda a ubytovacia bunka internátu Strednej odbornej
školy  železničnej  na  Palackého  ulici.  „Od  štvrtka  (24.  9.)  bude  v  karanténe  trieda  Strednej  odbornej  školy
veterinárnej Košice - Barca a žiaci bývajúci v časti Školského internátu Antona Garbana na Werferovej ulici,“
dodala s tým, že dôvodom nariadenia karantény boli pozitívne testovaní žiaci v konkrétnych triedach.

Časť detí navštevujúcich Základnú školu Nábrežie mládeže v Nitre je v karanténe. Dôvodom je fakt, že u
zamestnanca školy bola potvrdená nákaza novým koronavírusom. Deti zostanú v domácej izolácii do konca tohto
týždňa.

„Týka sa štyroch tried prvých ročníkov, troch tried druhých ročníkov, siedmich oddelení školského klubu detí
vo vedľajšej budove školy a štvrtej triedy v hlavnej budove školy,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Vargová.

Laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-
19 zistil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre u jedného zamestnanca školy 19. septembra.
Epidemiologickým vyšetrením 20. septembra pracovníci RÚVZ zistili, že príznaky typické pre ochorenie COVID-
19 sa vyskytli aj u ďalších minimálne troch zamestnancov školy.

„Pozitívne testovaný zamestnanec sa poslednýkrát kontaktoval so žiakmi a ďalšími zamestnancami v škole 9.
septembra. Ostatní zamestnanci  s príznakmi ochorenia boli  naposledy v škole 11. septembra,“ skonštatovala
Vargová.

Situácia u nás sa zhoršuje
Úrad  verejného  zdravotníctva  (ÚVZ)  SR  vyzýva  verejnosť,  aby  sa  správala  opatrne,  dodržiavala  jeho

opatrenia  a  rovnako  aj  regionálnych  úradov.  Pripomína,  že  zodpovedné  správanie  všetkých  ľudí  je  tou
najúčinnejšou prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. Informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ
SR.

„Epidemiologická situácia na Slovensku sa zhoršuje, čo sa aj vzhľadom na vývoj v okolitých krajinách dalo
očakávať. V niektorých regiónoch Slovenska pretrváva vysoký nárast potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.
Vo zvýšenej miere sa, žiaľ, objavujú aj v doteraz pomerne bezpečných oblastiach,“ uviedol Eliáš.

Ako  ďalej  priblížil,  v  niektorých  regiónoch  pretrvávajú  epidémie  už  niekoľko  týždňov  a  regionálne  úrady
verejného zdravotníctva denne dohľadávajú desiatky kontaktov potvrdených prípadov. Ide o ohniská, ktoré vznikli
na rodinných  oslavách alebo svadbách,  ako  v  prípade mesta  Trenčín,  pri  návrate  zo  zahraničia  v  mestách
Tvrdošín a Námestovo, prípadne v športových kluboch v Skalici.

Vývojom situácie sa podľa Eliáša bude zaoberať  konzílium odborníkov, Pandemická komisia vlády SR, aj
ústredný krízový štáb. Posúdia súčasný stav a môžu rozhodnúť o zmene súčasných protiepidemických opatrení.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) naďalej monitorujú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a
prijímajú opatrenia na regionálnej úrovni. Úrady zaznamenali za utorok (22. 9.) 338 nových prípadov COVID-19 z
6231 laboratórnych vyšetrení. Početnejšie prípady hlásili RÚVZ v Bratislave, Senici, Trnave, Banskej Bystrici, v
Dolnom Kubíne a v Košiciach.

Budeme mať prísnejšie opatrenia?
Vláda nezanedbala prípravu na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Situáciu okolo ochorenia COVID-

19 má Slovensko pod kontrolou. Tvrdí to predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).
Premiér v stredu na rokovaní vlády navrhol určité opatrenia na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu,

avšak konkretizovať ich nechcel. Zároveň ľudí vyzval na zodpovednosť a dodržiavanie opatrení. „V SR máme
opatrenia dostatočné, len ich rešpektujú dve tretiny ľudí a tretina ich ignoruje,“ podotkol Matovič.

Chce, aby konzílium epidemiológov prijalo také opatrenia, ktoré bude schopný vysvetliť ľuďom. „Ak budeme
vidieť, že incidencia rastie, tak budeme musieť prijímať opatrenia. Zásobník máme v prvej vlne,“ poznamenal
Matovič.

Vláda plánuje nakúpiť 500.000 antigénových testov, Matovič by ich chcel používať na kritických miestach, ako
sú napríklad hranice.

Na margo vetovaného zákona o telekomunikáciách hovorí, že sa mohol využiť práve v auguste, keď sa ľudia
vracali z dovoleniek a úrad verejného zdravotníctva tak mohol zistiť telefónne čísla od ľudí, ktorí prišli z červených
krajín. Matovič poznamenal, že tento zákon už momentálne nie je prioritou. Dôvodom je aj to, že teraz je menej
cestujúcich ľudí.

[Späť na obsah]



30. Slovensko má 360 nových prípadov COVID-19, sedemnásť z nich je z 
Banskobystrického kraja
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sedemnast-z-nich-je-z-banskobystrickeho-kraja.html

Nové prípady hlásia aj z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.
Z 5213 testov na nový koronavírus bolo v stredu 23. 9. na Slovensku pozitívnych. Z nákazy sa vyliečilo 90

ľudí. Podľa informácií rezortu zdravotníctva sa od začiatku pandémie v našej krajine z COVID-19 zotavilo 3978
pacientov.

Prístup k najnovším videám
V spomínaný deň bolo najviac pozitívnych testov zaznamenaných v okrese Komárno (58. Nasledujú okresy

Bratislava (42), Námestovo (20), Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11),
Senec (11), Skalica (11), Stará Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7),
Banská Bystrica (6), Dunajská Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5).

"Štyri  prípady boli  v okresoch Piešťany, Považská Bystrica,  Senica, Topoľčany, po tri  prípady v okresoch
Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava,
Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali  okresy
Bytča,  Čadca,  Detva,  Košice  a  okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové  Zámky,  Pezinok,  Revúca,  Rimavská
Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100
rokov,"  informovalo  ministerstvo  zdravotníctva  prostredníctvom  sociálnej  siete  s  tým,  že  v  nemocniciach  je
momentálne hospitalizovaných 141 pacientov.

“Potvrdené  ochorenie  COVID-19 má 119  z  nich.  Na JIS  je  14  osôb,  podporu  umelej  pľúcnej  ventilácie
potrebuje 11 pacientov,” píše sa v správe.

Na Slovensku malo od vypuknutia ochorenia pozitívny výsledok testu 7629 ľudí pričom urobených bolo 428
308 laboratórnych testov.

“Počet  potvrdených úmrtí  v  súvislosti  s  ochorením COVID-19 je  41.  Aktívnych  prípadov  ochorenia  je  na
Slovensku aktuálne 3610,” pripomína rezort zdravotníctva.

[Späť na obsah]

31. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 
(rekordná streda +360)
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-
pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/

Za stredu pribudlo na Slovensku 360 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (17 v
Banskobystrickom kraji, z toho 6 v okrese Banská Bystrica, okres Lučenec (3), okresy Brezno a Veľký Krtíš (2),
po jednom v okresoch Detva, Revúca,  Rimavská Sobota a Zvolen).  Ide opäť  o najvyšší  denný prírastok od
začiatku pandémie. Laboratóriá v tento deň vyšetrili  5 213 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na
Slovensku 7 629 pozitívne testovaných na koronavírus a 41 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 428 308 ľudí. Tu je
prehľad všetkých doteraz známych prípadov.

23. septembra 2020 (360 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali 17 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v

BBSK celkom 415, v okrese Banská Bystrica 107). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 55
(2 029),  Košický kraj 23 (866),  Nitriansky kraj  70 (690), Prešovský kraj  29 (788),  Trenčiansky kraj 32 (927),
Trnavský kraj 43 (813) a Žilinský kraj 65 (1 046).

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
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prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi
178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 41.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 90, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 978 ľudí.
Hospitalizovaných je 141 pacientov,  u 119 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží  14 pacientov a na

pľúcnej ventilácii 11. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 235. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3
610.

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)
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]

32. 360 nových prípadov za stredu (+ 6 Banská Bystrica, + 2 Brezno)
[24.09.2020; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mybystrica.sme.sk/c/22495526/360-novych-pripadov-za-stredu-6-banska-
bystrica-2-brezno.html

V okresoch Banská Bystrica a Brezno malo za včerajšok pozitívne testy 8 osôb.
V stredu pribudlo 360 prípadov nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom

informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku nakazilo už 7
629 osôb.

V  stredu  urobili  laboratóriá  5  213  testov.  Nepribudlo  žiadne  úmrtie,  vyliečilo  sa  90  ďalších  pacientov.
Koronavírus zatiaľ  na Slovensku prekonalo  3 978 ľudí.  Ako uviedlo  Ministerstvo zdravotníctva  SR na  svojej
webovej stránke, aktuálne je v nemocniciach hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19
má 119 z nich.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.
Aktívnych  prípadov  ochorenia  je  na  Slovensku  aktuálne  3  610.  Pozitívny  výsledok  testov  malo  58  ľudí
vyšetrených v okrese Komárno a 42 v okrese Bratislava. Okres Námestovo má 20 infikovaných, okres Liptovský
Mikuláš 17,  okres Trnava 16 a okres Bardejov 15. V okrese Tvrdošín zaznamenali  hygienici  14 prípadov,  v
okresoch Poprad, Senec, Skalica a Stará Ľubovňa po 11. Desať prípadov má okres Trenčín, po deväť okresy
Prešov a Prievidza, po sedem okresy Košice a Trebišov.

Šesť pozitívne testovaných majú okresy Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina, päť okresy Kežmarok,
Nitra a Sobrance.

Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice,
Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,
Čadca,  Detva, Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok, Revúca,  Rimavská Sobota,
Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

[Späť na obsah]

33. Vírus sa rekordne šíri. Pribudlo 360 nakazených. Konzílium chystá 
opatrenia proti “nezodpovedným”

[24.09.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]

https://mybystrica.sme.sk/c/22495526/360-novych-pripadov-za-stredu-6-banska-bystrica-2-brezno.html
https://mybystrica.sme.sk/c/22495526/360-novych-pripadov-za-stredu-6-banska-bystrica-2-brezno.html


https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563768-koronavirus-sa-siri-rekord-sa-
posunul-na-360-nakazenych/?
utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Na  Slovensku  v  stredu  pribudlo  360  nakazených  koronavírusom,  ide  o  nový  rekord  v  počte  prírastkov
ochorenia za deň. Pľúcnu ventiláciu potrebuje 11 pacientov.

VIDEO: Matovič o budúcich opatreniach. Ideme chrániť zodpovedných pred nezodpovednými.
Nárast zaznamenali z 5 213 otestovaných vzoriek. Celkový počet doteraz identifikovaných prípadov stúpol na

7  629.  Informuje  o  tom  Národné  centrum zdravotníckych  informácií  na  webovej  stránke  covid-19.nczisk.sk.
Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3978 pacientov.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi
178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je
14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa na Slovensku urobilo 428 308 laboratórnych testov. Počet potvrdených
úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3 610.

Premiér: Budeme chrániť zodpovedných
Konzílium odborníkov rokuje na ministerstve zdravotníctva aj o epidemiologických opatreniach v súvislosti s

nárastom pozitívne testovaných na nový koronavírus. Tie by sa mohli postupne zapínať. Informoval o tom premiér
Igor Matovič.

„Dnes (štvrtok, poznámka TASR) od 10.00 h by malo byť na MZ konzílium. Som dohodnutý, že prídem aj
medzi ľudí na konzíliu. Mrzí ma, že minister zdravotníctva nie je úplne k dispozícii,“ povedal s tým, že podľa jeho
informácií je na konzíliu prítomný cez internet a svoju prácu si vykonáva. Dodal, že konzílium by malo diskutovať
o  ďalších  opatreniach,  ktoré  by  sa  mohli  prijať.  „Budeme  ich  postupne  zapínať.  Musíme  chrániť  tých
zodpovedných pred tými nezodpovednými,“ uviedol.

Na otázku, ako sa budú sprísňovať opatrenia v súvislosti s nárastom nakazených, odpovedal, že opatrenia
majú v rukách všetci. „Ak nebudeme zodpovední, sami sa o slobodu pripravíme,“ povedal. Poukázal na potrebu
dodržiavania už daných zásad a odporúčaní, ako je opatrnosť, umývanie si rúk, dodržiavanie odstupov a nosenie
rúšok. „Nám bohato stačia opatrenia, ktoré máme, len ich stačí napĺňať skutkami,“ poznamenal.

Premiér hovorí, že aj v prípade pandémie platí, že reťaz je tak silná, ako jej najslabšie ohnivko. „V boji proti
korone  to  najslabšie  ohnivko  sú  tí  blázni,  dovolím  si  povedať,  ktorí  hovoria,  že  COVID-19  je  výmysel,  to
neexistuje, to je len nejaká chrípôčka, z ktorej sa nejako vykašleme, vykýchame a vyležíme,“ uviedol.

Až 56 nakazených v domove pre seniorov
V  Domove  dôchodcov  v  Klížskej  Nemej  v  okrese  Komárno  sa  novým  koronavírusom  nakazilo  56  ľudí.

Infikovaných je 41 klientov zariadenia a 15 zamestnancov, potvrdila hygienička Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne Denisa Masárová, upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Podľa jej slov majú všetci infikovaní ľahší priebeh ochorenia. „Jedna klientka zariadenia bola počas víkendu
hospitalizovaná  v  komárňanskej  nemocnici  s  inou  diagnózou,  vyšetrenia  potvrdili  prítomnosť  nového
koronavírusu. Na základe tohto prípadu sme otestovali  ďalších klientov a personál zariadenia,“  skonštatovala
regionálna hygienička.

Celé zariadenie je v súčasnosti v karanténe, platí v ňom zákaz návštev, prijaté boli všetky potrebné opatrenia.
Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klížska Nemá. Hlavná budova
má izby s celkovou kapacitou 72 osôb, kapacita penziónu v areáli domova je 18 osôb. „Pozitívne testovaných
klientov sme umiestnili v jednej budove, kde sa o nich stará pozitívne testovaný personál, negatívne testovaní
klienti sú v druhom objekte,“ uviedla Masárová. Podľa jej slov pracovníci RÚVZ situáciu v zariadení monitorujú a
sledujú zdravotný stav všetkých klientov i zamestnancov.

[Späť na obsah]

34. Pracovníčka chirurgie v Krompachoch je infikovaná, nových pacientov 
neprijímajú

[24.09.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková]

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563768-koronavirus-sa-siri-rekord-sa-posunul-na-360-nakazenych/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563768-koronavirus-sa-siri-rekord-sa-posunul-na-360-nakazenych/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


https://spis.korzar.sme.sk/c/22495915/pracovnicke-chirurgie-v-krompachoch-potvrdili-
koronavirus-novych-pacientov-neprijimaju.html

Oddelenie je v obmedzenom režime.
Krompašská nemocnica
(4 fotografie)
KROMPACHY. Jedna z pracovníčok chirurgického oddelenia Nemocnice v Krompachoch mala pozitívny test

na Covid-19.
Oddelenie  funguje  v  obmedzenom  režime.  Plánované  hospitalizácie  presúvajú  do  nemocníc  v  Spišskej

Novej Vsi a Levoči.
Podľa našich informácií sa zamestnankyňa chirurgie v stredu v práci cítila zle.
Ako potvrdila hovorkyňa Agel SK Martina Pavlíková, test ukázal pozitivitu na Covid-19.
Bezpečnostné opatrenia, obmedzený režim
V nemocnici okamžite prijali bezpečnostné opatrenia.
Chirurgia funguje v obmedzenom režime.
„Hospitalizovaní pacienti ostávajú aj naďalej hospitalizovaní. Pacienti, ktorí prídu na ošetrenie do chirurgickej

ambulancie, budú ošetrení. Plánované hospitalizácie sme presmerovali na chirurgické oddelenia do nemocníc v
Levoči a Spišskej Novej Vsi,“ spresnila Pavlíková.

Potvrdila, že všetci zamestnanci chirurgie aj pacienti, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnou zamestnankyňou,
budú pretestovaní.

Pri vyšetrení boli pracovníci chirurgie zabezpečení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
Na oddelení platia zvýšené bezpečnostné opatrenia.

[Späť na obsah]

35. Ďalší deň, ďalší rekord v počte nakazených
[24.09.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mynovohrad.sme.sk/c/22495570/dalsi-den-dalsi-rekord-v-pocte-
nakazenych.html

Sú medzi nimi aj okresy v našom regióne.
BRATISLAVA.  V  stredu  pribudlo  360  prípadov  nákazy  koronavírusom.  Národné  centrum  zdravotníckych

informácií  o  tom  informovalo  na  webe  covid-19.nczisk.sk.  Od  prepuknutia  ochorenia  COVID-19  sa  tak  na
Slovensku nakazilo už 7 629 osôb. V stredu urobili laboratóriá 5 213 testov. Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečilo sa
90 ďalších pacientov. Koronavírus zatiaľ na Slovensku prekonalo 3 978 ľudí.

Ako  uviedlo  Ministerstvo  zdravotníctva  SR  na  svojej  webovej  stránke,  aktuálne  je  v  nemocniciach
hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na jednotkách intenzívnej
starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia
je na Slovensku aktuálne 3 610.

Pozitívny  výsledok  testov  malo  58  ľudí  vyšetrených  v  okrese  Komárno a  42  v  okrese  Bratislava.  Okres
Námestovo má 20 infikovaných, okres Liptovský Mikuláš 17, okres Trnava 16 a okres Bardejov 15. V okrese
Tvrdošín zaznamenali hygienici 14 prípadov, v okresoch Poprad, Senec, Skalica a Stará Ľubovňa po 11. Desať
prípadov má okres Trenčín,  po deväť okresy Prešov a Prievidza,  po sedem okresy Košice a Trebišov.  Šesť
pozitívne testovaných majú okresy Banská Bystrica,  Dunajská Streda a Žilina,  päť okresy Kežmarok, Nitra a
Sobrance.  Štyri  prípady  boli  v  okresoch  Piešťany,  Považská  Bystrica,  Senica,  Topoľčany,  po  tri  prípady  v
okresoch  Dolný  Kubín,  Lučenec,  Nové  Mesto  nad  Váhom.  Po  dva  prípady  mali  okresy  Brezno,  Hlohovec,
Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký  Krtíš,  jeden  prípad
zaznamenali  okresy Bytča,  Čadca,  Detva,  Košice  a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok,
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo
veku od 1 do 100 rokov.

[Späť na obsah]

36. Slovenská pošta uviedla do prevádzky stý BalíkoBOX, pribudol v Košiciach
[24.09.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ]

https://kosicednes.sk/udalosti/slovenska-posta-uviedla-do-prevadzky-sty-balikobox-
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pribudol-v-kosiciach/

Foto: posta.sk
TASR / ROČ
Kontakt
redakcia@kosicednes.sk
Zdieľať:
Slovenská pošta uviedla vo štvrtok do prevádzky stý BalíkoBOX. Sieť takýchto terminálov plánuje do konca

roka rozšíriť o ďalších 35.
Najnovšie možno vyzdvihnúť, odoslať balík, uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO alebo faktúry s PAY

by square  kódom aj  v  košickej  mestskej  časti  (MČ)  Nad  jazerom.  Iformovala  o  tom hovorkyňa  pošty  Iveta
Dorčáková s tým, že záujem o tieto terminály stúpa.

Ako uviedol  generálny riaditeľ  Slovenskej  pošty  Martin  Ľupták,  cieľom rozširovania  siete BalíkoBOXov je
urobiť služby pošty dostupnejšie aj pre zaneprázdnených občanov, ktorí ich môžu využiť, kedy im to vyhovuje.

Službu, ktorá funguje 24 hodín sedem dní v týždni, víta aj starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová.
Verí, že takýmto spôsobom sa podarí odľahčiť pobočky pošty na sídlisku. „Keďže sa aktuálne rozrastá nákup cez
internet  a  sídlisko  je  veľké,  určite  bude BalíkoBOX na Bukoveckej  ulici  stále  viac  vyhľadávaný,“  uviedla.  V
Košiciach sprístupnili šiesty BalíkoBOX, do konca roka majú v tomto meste pribudnúť ešte ďalšie tri terminály.

Vo všetkých krajských mestách
Záujem zákazníkov o balíkové služby podľa pošty dynamicky rastie a BalíkoBOXy sú čoraz vyhľadávanejšie,

a to najmä pri nákupoch cez internet. Ich využívanie vzrástlo v roku 2019 oproti roku 2018 o viac než 200 percent.
„V roku 2020 zaznamenávajú práve BalíkoBOXy najvýraznejší index nárastu, za prvý kvartál o 339 percent oproti
rovnakému obdobiu roka 2019 a za druhý kvartál až o 472 percent oproti  rovnakému obdobiu v roku 2019,“
uviedla Dorčáková.

BalíkoBOXy sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a v 25 okresných mestách. V Košickom kraji je ich
zatiaľ deväť, a to v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi.

(TASR)
reklamná správa
Prívalové dažde kanalizáciu preťažia
Verejná kanalizácia je budovaná ako gravitačná. Problém nastane, keď sa systém preťaží.
Zistite viac
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk

[Späť na obsah]

37. Slovenská pošta uviedla do prevádzky v Košiciach stý BalíkoBOX
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/ekonomika/slovenska-posta-uviedla-do-prevadzky/495608-
clanok.html

Na archívnej snímke tvoriaci sa rad pred pobočkou Slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar
Záujem zákazníkov o balíkové služby podľa pošty dynamicky rastie a BalíkoBOXy sú čoraz vyhľadávanejšie,

a to najmä pri nákupoch cez internet.
Košice  24.  septembra  (TASR)  –  Slovenská  pošta  uviedla  vo  štvrtok  do  prevádzky  stý  BalíkoBOX.  Sieť

takýchto terminálov plánuje do konca roka rozšíriť  o ďalších 35. Najnovšie možno vyzdvihnúť,  odoslať balík,
uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO alebo faktúry s PAY by square kódom aj v košickej mestskej časti
(MČ) Nad jazerom. TASR o tom informovala hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková s tým, že záujem o tieto terminály
stúpa. Ako uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, cieľom rozširovania siete BalíkoBOXov je
urobiť služby pošty dostupnejšie aj pre zaneprázdnených občanov, ktorí ich môžu využiť, kedy im to vyhovuje.
Službu, ktorá funguje 24 hodín sedem dní v týždni, víta aj starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová. Verí,
že takýmto spôsobom sa podarí odľahčiť  pobočky pošty na sídlisku. „Keďže sa aktuálne rozrastá nákup cez
internet  a  sídlisko  je  veľké,  určite  bude BalíkoBOX na Bukoveckej  ulici  stále  viac  vyhľadávaný,“  uviedla.  V
Košiciach sprístupnili šiesty BalíkoBOX, do konca roka majú v tomto meste pribudnúť ešte ďalšie tri terminály.
Záujem zákazníkov o balíkové služby podľa pošty dynamicky rastie a BalíkoBOXy sú čoraz vyhľadávanejšie, a to
najmä pri nákupoch cez internet. Ich využívanie vzrástlo v roku 2019 oproti roku 2018 o viac než 200 percent. „V
roku 2020 zaznamenávajú práve BalíkoBOXy najvýraznejší index nárastu, za prvý kvartál o 339 percent oproti
rovnakému obdobiu roka 2019 a za druhý kvartál až o 472 percent oproti  rovnakému obdobiu v roku 2019,“
uviedla Dorčáková. BalíkoBOXy sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a v 25 okresných mestách. V
Košickom kraji je ich zatiaľ deväť, a to v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi.

https://www.teraz.sk/ekonomika/slovenska-posta-uviedla-do-prevadzky/495608-clanok.html
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https://kosicednes.sk/udalosti/slovenska-posta-uviedla-do-prevadzky-sty-balikobox-pribudol-v-kosiciach/
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38. NOVÝ REKORD: Na Slovensku pribudlo 360 nakazených
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/padol-novy-rekord-v-stredu-pribudlo-36/495514-
clanok.html

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván
Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb.
,aktualizované
Bratislava  24.  septembra  (TASR)  -  Na  Slovensku  v  stredu  (23.  9.)  pribudlo  360  nakazených  novým

koronavírusom, ide o nový rekord v počte prírastkov ochorenia za deň. Nárast zaznamenali z 5213 otestovaných
vzoriek.  Celkový počet  doteraz identifikovaných prípadov stúpol  na 7629.  Informuje o tom Národné centrum
zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej
sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a 182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac
prípadov  pribudlo  v  okrese  Komárno (58)  a  v  okrese Bratislava  (42).  V okrese  Námestovo  identifikovali  20
prípadov,  viac  ako  desať  pozitívnych  vzoriek  zaznamenali  v  okresoch  Liptovský  Mikuláš  (17),  Trnava  (16),
Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia
desať prípadov,  po deväť  z  okresov Prešov a Prievidza,  sedem prípadov zaznamenali  v  okresoch Košice a
Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť prípadov, po päť pozitívnych vzoriek
zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance. Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica,
Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady
mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská Nová Ves,
Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, Martin,
Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. V nemocniciach je
hospitalizovaných  141  pacientov,  potvrdené  ochorenie  COVID-19  má  119  z  nich.  Na  jednotke  intenzívnej
starostlivosti  je  14  osôb,  podporu  umelej  pľúcnej  ventilácie  potrebuje  11  pacientov.  Od začiatku  vypuknutia
ochorenia sa v krajine urobilo 428.308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením
COVID-19 ostal  nezmenený - 41. V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978
pacientov. Slovensko aktuálne eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

[Späť na obsah]

39. Slovensko prelomilo rekord z utorka, nových prípadov je najviac od 
začiatku pandémie

[24.09.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;covid-19.nczisk.sk]

https://www.info.sk/sprava/177257/slovensko-prelomilo-rekord-z-utorka-novych-
pripadov-je-najviac-od-zaciatku-pandemie/

Na Slovensku počas stredy pribudol rekordný počet nakazených COVID-om.
Aktualizované 10:31
Na Slovensku v stredu (23. 9.) pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte

prírastkov  ochorenia  za  deň.  Nárast  zaznamenali  z  5213  otestovaných  vzoriek.  Celkový  počet  doteraz
identifikovaných  prípadov  stúpol  na  7629.  Informuje  o  tom  Národné  centrum  zdravotníckych  informácií  na
webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a
182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac prípadov pribudlo v okrese Komárno (58) a v okrese
Bratislava (42).

V okrese Námestovo identifikovali 20 prípadov, viac ako desať pozitívnych vzoriek zaznamenali v okresoch
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11) a Stará
Ľubovňa (11). Za okres Trenčín hlásia desať prípadov, po deväť z okresov Prešov a Prievidza, sedem prípadov
zaznamenali v okresoch Košice a Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť
prípadov, po päť pozitívnych vzoriek zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance.

https://www.info.sk/sprava/177257/slovensko-prelomilo-rekord-z-utorka-novych-pripadov-je-najviac-od-zaciatku-pandemie/
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Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice,
Myjava,  Partizánske, Ružomberok,  Spišská Nová Ves,  Veľký Krtíš,  jeden prípad zaznamenali  okresy Bytča,
Čadca,  Detva, Košice a okolie,  Levoča,  Malacky,  Martin,  Nové Zámky,  Pezinok, Revúca,  Rimavská Sobota,
Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 428.308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí
v súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený - 41.

V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978 pacientov. Slovensko aktuálne
eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

Správu aktualizujeme.
Zdieľať tento článok na Facebooku
Zdroj: Info.sk, covid-19.nczisk.sk

[Späť na obsah]

40. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku
[24.09.2020; 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 7 600 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 7 600 potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom.
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 7 629 pozitívnych prípadov
Celkový počet vykonaných testov: 428 308
Počet vyliečených pacientov: 3 978 ľudí
Počet úmrtí: 41
Hodnota kĺzavého mediánu: 235
Počet aktívnych prípadov: 3 610
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >>
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >>
V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, z toho u 119 ľudí sa ochorenie COVID-19 potvrdilo. Na

JIS-ke je 14 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 11 pacientov.
Aktuálny ZOZNAM infikovaných
23. september (360 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v stredu 360 prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 213 ľudí. Počet aktívnych

prípadov k dnešnému dňu je 3 610.
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 428 308 laboratórnych testov.
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 90 vyliečených pacientov.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk
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

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

41. Laboratória hlásia ďalší rekord, Žilina len niekoľko prípadov
[24.09.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Spravodajstvo; 00:00; redakcia]

https://myzilina.sme.sk/c/22495286/laboratoria-hlasia-dalsi-rekord-zilina-len-niekolko-
pripadov.html

V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov.
Na  Slovensku  v  stredu  pribudlo  360  pozitívne  testovaných  ľudí,  pričom  laborátoria  urobili  5213  testov.

Vyliečilo  sa  ďalších  90  ľudí,  celkovo  sa  už  zotavilo  3978  pacientov.  Informáciu  zverejnilo  Ministerstvo
zdravotníctva SR.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5).

https://myzilina.sme.sk/c/22495286/laboratoria-hlasia-dalsi-rekord-zilina-len-niekolko-pripadov.html
https://myzilina.sme.sk/c/22495286/laboratoria-hlasia-dalsi-rekord-zilina-len-niekolko-pripadov.html


Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom.

Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok,
Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča,
Malacky, Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je
medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je
14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7629, od začiatku vypuknutia ochorenia sa
u nás urobilo 428 308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3610.

[Späť na obsah]

42. Koronavírus sa rekordne šíri. Pribudlo 360 nakazených
[24.09.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563768-koronavirus-sa-siri-rekord-sa-
posunul-na-360-nakazenych/?
utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Na  Slovensku  v  stredu  pribudlo  360  nakazených  koronavírusom,  ide  o  nový  rekord  v  počte  prírastkov
ochorenia za deň. Pľúcnu ventiláciu potrebuje 11 pacientov.

Nárast zaznamenali z 5 213 otestovaných vzoriek. Celkový počet doteraz identifikovaných prípadov stúpol na
7  629.  Informuje  o  tom  Národné  centrum zdravotníckych  informácií  na  webovej  stránke  covid-19.nczisk.sk.
Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3978 pacientov.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi
178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.

V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 119 z nich. Na JIS je
14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa na Slovensku urobilo 428 308 laboratórnych testov. Počet potvrdených
úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 je 41. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3 610.

[Späť na obsah]

43. Rekordný nárast prípadov nákazy, Covid-19 zistili aj u desiatok ľudí z 
okresu Komárno

[24.09.2020; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Spravodajstvo; 00:00; TASR]

https://mynovezamky.sme.sk/c/22495310/komarno-v-okrese-pribudlo-za-jeden-den-
takmer-60-pripadov-nakazy-koronavirusom.html

Na Slovensku v stredu pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte prírastkov
ochorenia za deň. Rovnako ide o rekord aj v prípade okresu Komárno.

KOMÁRNO. V stredu 23. septembra zaznamenali nárast z 5213 otestovaných vzoriek. Celkový počet doteraz
identifikovaných prípadov stúpol na 7629.

Prístup k najnovším videám
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.
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Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti informovalo, že pozitívne testovaných bolo 178 žien a
182 mužov vo veku od jedného do 100 rokov. Najviac prípadov pribudlo v okrese Komárno (58) a v okrese
Bratislava (42).

Okres Komárno teda doteraz zaznamenal od marca 109 pozitívnych prípadov.
V okrese Nové Zámky pribudol v stredu jeden nový prípad. Dovedna ich bolo doteraz v celom okrese 132.
Rekordný prírastok infikovaných
V okrese Námestovo identifikovali v stredu 23. septembra 20 prípadov, viac ako desať pozitívnych vzoriek

zaznamenali v okresoch Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec
(11), Skalica (11) a Stará Ľubovňa (11).

Za okres Trenčín hlásia desať prípadov, po deväť z okresov Prešov a Prievidza, sedem prípadov zaznamenali
v okresoch Košice a Trebišov. V okrese Banská Bystrica, Dunajská Streda a Žilina pribudlo šesť prípadov, po päť
pozitívnych vzoriek zaznamenali v okrese Kežmarok, Nitra a Sobrance.

Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom.

Po dva prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok,
Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča,
Malacky, Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

V nemocniciach je  hospitalizovaných  141 pacientov,  potvrdené ochorenie  COVID-19 má 119 z  nich.  Na
jednotke intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.

Od začiatku vypuknutia ochorenia sa v krajine urobilo 428.308 laboratórnych testov. Počet potvrdených úmrtí
v súvislosti s ochorením COVID-19 ostal nezmenený - 41.

V stredu pribudlo aj  90 vyliečených,  z ochorenia sa doteraz zotavilo  3978 pacientov. Slovensko aktuálne
eviduje 3610 aktívnych prípadov ochorenia.

[Späť na obsah]

44. Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálne
[24.09.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-
clanok.html

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván
Nemôžeme sa vidieť osobne, no každý záujemca môže prostredníctvom videoprehliadky navštíviť priestory, v

ktorých pracujeme, uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan.
Košice 24. septembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených

dverí otvára svoje brány verejnosti aspoň vo virtuálnej podobe. Jeho program je zostavený z videoprehliadky,
filmu a vyhodnotenia literárnych a výtvarných súťaží, ktoré si záujemcovia môžu pozrieť cez webstránku ÚS. ÚS
takýmto spôsobom reflektuje na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 a potrebu priblížiť
verejnosti atraktívnym spôsobom jeho právomoci, rozhodovaciu činnosť a organizáciu. “Hľadali sme spôsob, ako
aj v tomto náročnom období osloviť širokú verejnosť, vyvolať záujem o ústavné súdnictvo, inšpirovať mladých ľudí
pri uvažovaní o spravodlivosti  a vyjadrovaní ich názorov vo vzťahu k Ústavnému súdu. Na komunikáciu sme
využili  film  a  sociálne  médiá.  Nemôžeme  sa  vidieť  osobne,  no  každý  záujemca  môže  prostredníctvom
videoprehliadky navštíviť priestory, v ktorých pracujeme,” uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan. Verí, že aj toto je
cesta ako verejnosti,  najmä mladej generácii,  priblížiť  význam a postavenie ÚS v spoločnosti,  a tiež poslanie
ústavných sudcov  a  ich  službu vo verejnom záujme.  V  ponuke je  film s  názvom Čo by bolo,  keby ústavy,
ústavného súdu a spravodlivosti nebolo. V literárnej a výtvarnej súťaži na témy práva a spravodlivosti mali svoje
zastúpenie žiaci a študenti základných, stredných a umeleckých škôl z Košíc, Budimíra, Spišského Podhradia,
Spišskej Novej Vsi,  Pečovskej  Novej  Vsi,  Prakoviec,  Brezín,  Gelnice,  Veľkých Kapušian,  Prešova,  Piešťan,
Trnavy i Bratislavy.

[Späť na obsah]

45. Ústavný súd Slovenskej republiky dnes virtuálne otvára svoje brány pre 
verejnosť

[24.09.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia]

https://www.hlavnespravy.sk/ustavny-sud-slovenskej-republiky-dnes-virtualne-otvara-
svoje-brany-pre-verejnost/2302560
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Košice 24. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)
Piaty  ročník  Dňa otvorených dverí  Ústavného súdu Slovenskej  republiky  má tento  rok  virtuálnu podobu.

Ústavný súd tak reflektuje na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou a potrebu priblížiť verejnosti právomoci,
rozhodovaciu činnosť a organizáciu ústavného súdu atraktívnym spôsobom

Na snímke Ústavný súd SR v Košiciach
„Hľadali sme spôsob, ako aj v tomto náročnom období osloviť širokú verejnosť, vyvolať záujem o ústavné

súdnictvo,  inšpirovať  mladých  ľudí  pri  uvažovaní  o  spravodlivosti  a  vyjadrovaní  ich  názorov  vo  vzťahu  k
ústavnému súdu. Na komunikáciu sme využili  film a sociálne médiá. Nemôžeme sa vidieť osobne, no každý
záujemca môže prostredníctvom videoprehliadky navštíviť priestory, v ktorých pracujeme. Verím, že aj toto je
cesta ako verejnosti, najmä mladej generácii, priblížiť význam a postavenie ústavného súdu v spoločnosti a tiež
naše poslanie, poslanie sudcov ústavného súdu, našu službu vo verejnom záujme.“, uviedol predseda ústavného
súdu Ivan Fiačan.

Deň  otvorených  dverí  Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky  2020  má  špecifický  program  zostavený  z
videoprehliadky, filmu s názvom Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo a vyhodnotenia
súťaží.  Literárne  a  výtvarné  práce  došli  z  viacerých  kútov  Slovenska.  Okrem Košíc  mali  v  súťažiach  svoje
zastúpenie  žiaci  a  študenti  základných,  stredných  a  umeleckých  škôl  z  Budimíra,  zo  Spišského Podhradia,
Spišskej Novej Vsi, z Pečovskej Novej Vsi, Prakoviec, Brezín, Gelnice, Veľkých Kapušian, Prešova, Piešťan,
Trnavy i z Bratislavy.

Program nájdete TU.
Redakciu informovala Martina Ferencová, hovorkyňa Ústavného súdu SR

[Späť na obsah]

46. Z 360 nových prípadov nákazy je 78 z východného Slovenska
[24.09.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Klaudia Jurkovičová]

https://korzar.sme.sk/c/22495177/z-360-novych-pripadov-nakazy-je-78-z-vychodneho-
slovenska.html

Urobilo sa 5 213 testov.
Nové hromadné odberové miesto v Košiciach
(10 fotografií)
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku v stredu pribudlo 360 pozitívne testovaných ľudí, urobilo sa 5 213

testov, informovalo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.
Vyliečilo sa ďalších 90 ľudí, celkovo sa už zotavilo 3978 pacientov.
Najvyšší  prírastok  infikovaných  zaznamenali  v  okresoch Komárno (58),  Bratislava  (42),  Námestovo  (20),

Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6), Kežmarok (5), Nitra (5) a Sobrance (5).

Po štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri v okresoch Dolný
Kubín, Lučenec a Nové Mesto nad Váhom.

Dva  prípady  nové  prípady  nákazy  evidujú  okresy  Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,
Partizánske, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Veľký Krtíš.

Po jednom prípade zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice-okolie, Levoča, Malacky, Martin, Nové
Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen.

Je medzi nimi 178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov.
Na východe máme teda ďalších 78 nakazených.
Aktívnych prípadov ochorenia je 3610
V nemocniciach je hospitalizovaných 141 pacientov, potvrdené ochorenie Covid-19 má 119 z nich.
Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 14 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 7629, od začiatku vypuknutia ochorenia sa

u nás urobilo 428 308 laboratórnych testov.
Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením Covid-19 je 41.
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 3610.
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47. Padol nový rekord. Na Slovensku pribudlo viac ako 350 nakazených
[24.09.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH]

https://kosicednes.sk/udalosti/padol-novy-rekord-na-slovensku-pribudlo-viac-ako-350-
nakazenych/

ilustračné foto: TASR
TASR / JH
Kontakt
redakcia@kosicednes.sk
Zdieľať:
Na Slovensku v stredu (23. 9.) pribudlo 360 nakazených novým koronavírusom, ide o nový rekord v počte

prírastkov ochorenia za deň.
Nárast zaznamenali z 5 213 otestovaných vzoriek.
Celkový  počet  doteraz  identifikovaných  prípadov  stúpol  na  7629.  Informuje  o  tom  Národné  centrum

zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.
„Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20),

Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri  prípady boli v okresoch Piešťany, Považská
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva
prípady mali  okresy Brezno,  Hlohovec,  Humenné,  Ilava,  Levice,  Myjava,  Partizánske,  Ružomberok,  Spišská
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky,
Martin, Nové Zámky, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi
178 žien a 182 mužov, sú vo veku od 1 do 100 rokov,“ spresnilo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

(TASR)
reklamná správa
Prívalové dažde kanalizáciu preťažia
Verejná kanalizácia je budovaná ako gravitačná. Problém nastane, keď sa systém preťaží.
Zistite viac
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk
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