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1. V tíme košických hokejistov je dvadsať nakazených hráčov 
[08.10.2020; Korzár; Šport; s. 15; PATRIK FOTA] 

 
 

Hokejisti HC Košice majú od stredy nového výkonného riaditeľa, ktorým sa stal Miloslav Klíma. 
KOŠICE. Na starosti bude mať predovšetkým ekonomickú oblasť klubu. V minulosti bol okrem iného aj 

členom organizačného tímu hokejových majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Zároveň bol vedúcim členom organizačného tímu aj na minuloročných majstrovstvách sveta v Košiciach. Jeho 
otec Miloslav Klíma starší pôsobil ako dlhoročný športový lekár Košíc i slovenskej reprezentácie. 

Chce priviesť sponzorov. Kontakty má 



Nový výkonný riaditeľ oceliarov chce pomôcť klub previesť náročným obdobím. „Prichádzam vo veľmi ťažkých 
časoch. Koronakríza nám pokazila prakticky celú predošlú sezónu. Pevne verím, že situácia sa stabilizuje a 
čakajú nás lepšie časy. Mojím cieľom bude pokračovať vo finančnej stabilizácii klubu. Dôležité je najmä prežiť túto 
sezónu zo dňa na deň. Budeme pokračovať v bežných činnostiach, ktoré súvisia s fungovaním klubu. Chceme sa 
čo najlepšie pripraviť na nasledujúcu sezóna, ktorá bude pre Košice historickou, keďže budeme oslavovať 
storočnicu existencie,“ povedal Miloslav Klíma. Jednou z jeho pracovných náplní bude aj získať nových 
sponzorov a tým pádom aj zvýšiť rozpočet klubu. „Verím, že kontakty, ktoré mám, budú výhodou. Som 
presvedčený, že spolu s ľuďmi, ktorí už v klube pôsobia prinesieme nových partnerov. Mám už pripravený 
zoznam potenciálnych sponzorov, ktorých sa chystám v krátkom čase osloviť,“ uviedol Klíma. 

Nevedia, či stihnú zápas so Slovanom 
Košickí hokejisti by mohli po prerušení činnosti kvôli pozitívnym prípadom na Covid-19 začať opäť trénovať v 

priebehu budúceho týždňa. „Postupne by sme mali tréningový proces rozbehnúť asi na budúci týždeň v utorok. 
Zatiaľ ale nie je isté, či budú hráči pripravení už na domáci zápas proti Slovanu, ktorý je naplánovaný na piatok 
16. októbra. Momentálne všetko nasvedčuje tomu, že bude presunutých ešte veľa zápasov aj iných tímov, kde 
boli rovnako potvrdené pozitívne prípady koronavírusu. Sezóna bude veľmi chaotická,“ povedal prezident HC 
Košice Július Lang. Vedenie oceliarov konkretizovalo počty nakazených, ktoré doposiaľ neboli zverejnené. 
„Máme dvadsať nakazených hráčov a troch členov realizačného tímu. Celkovo sa teda ochorenie Covid-19 
potvrdilo u 23 ľudí. Je ťažké odhadnúť, kde to mohlo začať. Mohol to niekto priniesť do kabíny alebo sa mohli 
hráči nakaziť počas prípravných zápasov. Osobne si ale myslím, že nie je dôležité, kde to vzniklo. Podstatné je, 
že sme prijali opatrenia, hráči sa cítia dobre a situáciu máme pod kontrolou,“ skonštatoval Július Lang. PATRIK 
FOTTA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Nový slovenský rekord v počte nakazených. Pribudlo 877 pozitívnych 
[08.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 2; DANIELA MARCINOVÁ] 

 
 

Z toho je 236 z východu. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rekordných 877 nakazených pribudlo na Slovensku za uplynulý utorok. Z nich 

bolo 432 žien a 445 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. Pri počte 8 679 testov ide o viac než 10-percentnú 
pozitivitu. Od začiatku pandémie sa teda ľudia na Slovensku infikovali vírusom SARS-CoV-2 už v 14 689 
prípadoch, aktívne chorých je aktuálne 9 434 z nich. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych 
informácií. 

Najviac okresy Prešov, Bardejov a Sabinov 
Najväčší počet nových pacientov zaznamenal opäť Bratislavský okres (74). Východoslovenské prvenstvo 

dosiahol okres Prešov (50), po ňom nasledujú okresy Bardejov (28), Sabinov (25), Košice (24), Stará Ľubovňa 
(22), Trebišov (17), Poprad (14) a Humenné (10). Menej než desať novonakazených evidujú v okresoch Spišská 
Nová Ves (9), Michalovce (8), Stropkov (6), Kežmarok (4), Košiceokolie (4), Sobrance (4) či Svidník (3). O dva 

prípady vzrástli čísla v okresoch Gelnica, Medzilaborce a Rožňava a jednu pozitívnu vzorku mali okresy Levoča a 
Snina. V Košickom a Prešovskom kraji teda za utorok stúpol počet infikovaných o 236 prípadov. Podľa 
prešovského regionálneho úradu verejného zdravotníctva ide o dohľadané kontakty zo známych ohnísk nákazy, 
teda svadieb aj z iných okresov. „V časti prípadov začalo epidemiologické vyšetrovanie,” uviedol na sociálnej sieti 
Úrad verejného zdravotníctva. 

Úmrtia nepribudli 
Štatistiky evidujú rovných 5 200 vyliečených, za utorok sa k nim pripojilo ďalších 173 ľudí. Úmrtia zostávajú na 

čísle 55. V nemocniciach sa aktuálne nachádza 282 pozitívnych na Covid19. Na jednotke intenzívnej starostlivosti 
je 16 z nich a v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii evidujú 26 pacientov. DANIELA MARCINOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Koronavírus ovplyvňuje aj regionálny futbal 
[08.10.2020; Korzár; Šport; s. 15; DANIEL DEDINA] 

 
 

POZITÍVNYCH HLÁSIA VRANOV, PREŠOV I PLAVNICA 
Koronavírus výrazne zasahuje aj do diania v regionálnom futbale. Situácia v kluboch z východného Slovenska 

umožnila v predchádzajúcom treťoligovom kole odohrať len polovicu z ôsmich stretnutí. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Už teraz je isté, že v plnom formáte sa cez víkend neuskutoční ani 12. kolo III. 

ligy Východ. 
Vranov odkladá druhý zápas 



Jedným z „narušiteľov“ programu je Vranov nad Topľou. K nakazenému hráčovi z minulého týždňa pribudol 
minimálne jeden ďalší prípad. Takisto ide o hráča. Presnú bilanciu ešte v klube v stredu popoludní nepoznali. 
„Viacerých hráčov už máme pretestovaných. Ostatných ešte len test čaká alebo už sú po ňom a čakajú na 
výsledok. Jeden hráč asi pôjde na test ešte raz,“ priblížil situáciu tréner a manažér vranovského klubu Roman 
Lazúr. Mužstvo má od minulého týždňa nariadenú desaťdňovú karanténu. „Požiadali sme o preloženie stretnutia 
s Bardejovskou Novou Vsou na 21. októbra. Súper nám vyšiel v ústrety a zväz to potvrdil,“ skonštatoval Lazúr. 
Vranovčania nehrali ani minulý víkend v Sobranciach, toto stretnutie je preložené na 14. októbra. „Pevne verím, 
že v tomto termíne sa už hrať bude,“ poznamenal Lazúr, ktorý má v týchto dňoch neplánované voľno. „Sledujem 
tenisový Roland Garros, to je môj šport. S manželkou máme tenisové dýchanky. Bol som už dvakrát na Turnaji 
majstrov v Londýne a chceli sme ísť aj na antuku do Paríža. Uvidíme, či sa nám to niekedy podarí,“ prezradil 
Lazúr. 

Trojica Prešovčanov býva spolu 
Ešte väčšie číslo pozitívnych prípadov hlásil v stredu 1. FC Tatran Prešov. Známe sú tri, takisto ide o hráčov. 

„Aktuálne sme v karanténe. Čakáme na výsledky testov a vyzvanie, pretože všetci ešte neboli testovaní,“ 
informoval nás tréner 1. FC Tatran Prešov Peter Petráš. V čase nášho rozhovoru patril medzi tých, ktorí na svoj 
test čakali. Trojica nakazených hráčov býva v spoločnom byte. „Mali zvýšenú teplotu, ale vážnejšie príznaky sa u 
nich našťastie neprejavujú,“ okomentoval Petráš stav svojich zverencov. Prešovčania mali cez víkend absolvovať 
jeden zo šlágrov treťoligovej jesene, šarišské derby proti Lipanom. 

V karanténe po vlastnej svadbe 
Ohrozený je aj zápas Plavnice v Spišskej Novej Vsi. „Mali sme jedného pozitívne testovaného hráča. 

Čakáme na definitívne vyjadrenie hygieny, ale podľa predbežných informácií ktoré mám, budeme musieť ísť 
všetci do karantény, keďže sme s ním boli v priamom kontakte. V Spišskej cez víkend asi hrať nebudeme,“ 
potvrdil tréner Plavnice Ľubomír Puhák. Jeho mužstvo už jeden odložený zápas má, dohrávka s TU Košice je 
naplánovaná na 4. novembra. Minulý týždeň nehral ani Stropkov. S Prešovom sa má po novom stretnúť 14. 
októbra. „Na svadbe nášho hráča došlo k nakazeniu niekoľkých ľudí, on s manželkou je v karanténe. Ostatní hráči 
sú v poriadku, niektorí boli aj na testovaní a majú negatívne výsledky. V utorok som zisťoval stav. Proti Snine by 
sme mali nastúpiť,“ povedal stropkovský kormidelník Ľubomír Reiter. DANIEL DEDINA 

[Späť na obsah] 

 
 

4. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica pribudli od septembra desiatky 

nakazených: Rozdiel oproti prvej vlne 
[07.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 17:59; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1035327/v-okresoch-spisska-nova-ves-a-gelnica-pribudli-od-septembra-
desiatky-nakazenych-rozdiel-oproti-prvej-vlne/ 

 
 

Hygienici evidujú od začiatku septembra v okrese Spišská Nová Ves 165 prípadov nákazy novým 
koronavírusom a v okrese Gelnica 31. 

Oproti prvej vlne pandémie doposiaľ nezaevidovali nákazu v lokalitách, kde žije prevažne marginalizovaná 
rómska komunita. Pre TASR to z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi potvrdila Renáta Hudáková. 

Čo sa týka zdravotníckych zariadení, u zamestnancov v krompašskej nemocnici zaznamenali 40 prípadov 
nového koronavírusu, z toho 31 zdravotníckych pracovníkov. Dvoch pozitívne testovaných zdravotníckych 
zamestnancov evidujú aj v dialyzačnom centre v Krompachoch a ďalších štyroch v neštátnej rehabilitačnej 
ambulancii v Spišskej Novej Vsi. “V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sme zaznamenali troch zamestnancov 
nakazených novým koronavírusom. Z toho jeden ochorenie prekonal,” povedala pre TASR Jana Fedáková, 
komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí toto zdravotnícke zariadenie. 

Pre nový koronavírus sú zatvorené Gymnázium Krompachy aj Spojená škola internátna v Spišských 
Vlachoch. Základná škola Levočská, Stredná odborná škola drevárska na Filinského, Hotelová akadémia a 
Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi zatvorili po jednej triede. V okrese Gelnica nie sú 
zatvorené žiadne školy a v karanténe nie sú ani žiadne triedy. 

Foto: 
V osadách v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica neevidujú koronavírus (ilustračné foto) Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

5. 14:29; Škola nedokázala zaujať k fenoménu Lívie Garča… 
[07.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 14:29; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/2075714/ 

https://www.cas.sk/clanok/1035327/v-okresoch-spisska-nova-ves-a-gelnica-pribudli-od-septembra-desiatky-nakazenych-rozdiel-oproti-prvej-vlne/
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https://dennikn.sk/minuta/2075714/


 
 

Škola nedokázala zaujať k fenoménu Lívie Garčalovej a Kulturblogu žiaden postoj a nepomohol ani štát, 
hovorí už bývalý predseda Rady školy pri Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi. Milan Školníček, ktorý na 

problém upozorňoval, hovorí, že pri extrémizme je najhoršie mlčať. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Koronavírus mal ďalší rekordný deň, v utorok pribudlo 877 infikovaných, 

pozitívny bol každý desiaty testovaný 
[07.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 12:13; Veronika Folentová] 

 
https://dennikn.sk/2075170/koronavirus-mal-dalsi-rekordny-den-v-utorok-pribudlo-877-infikovanych-
pozitivny-bol-kazdy-desiaty-testovany/ 

 
 

Premiér Matovič zverejnil nové čísla pozitívne testovaných. Čakajú nás podľa neho ťažké dni. 
V nasledujúce dni očakáva premiér aj minister zdravotníctva, že pribudne tisíc nových pozitívne testovaných 

za deň. 
V utorok padol nový rekord v počte nových prípadov: 877.  „Je to o 55 percent viac ako za utorok minulého 

týždňa. Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy,“ vyhlásil premiér Igor Matovič. 
Laboratóriá vyhodnotili menej ako 9-tisíc testov. Znamená to, že každý desiaty človek mal pozitívny test. 

Medzinárodné organizácie odporúčajú, aby bol podiel pozitívnych testov nižší ako päť percent. Ak je táto hodnota 
vyššia znamená to, že buď je v populácii omnoho viac nakazených, o ktorých sa nevie, alebo sa robí málo testov. 

Čo s tým chce štát robiť? Premiér hovorí, že bude zodpovedný a bude dodržiavať opatrenia. Verí, že situácia 
sa zlepší, keď sa tak budú správať všetci. „Máme to v rukách,“ povedal. Očakáva však, že počet testov bude rásť 
a hovorí, že problém môže byť v nízkom počte ľudí, ktorých posielajú na testy. „Ak by bolo viac výterov, 
dokážeme urobiť aj viac testov,“ myslí si premiér. 

Pomôžu iní hygienici 
Ďalší problém je dohľadávanie kontaktov. To už v niektorých regiónoch zlyháva, hygienici nedokážu dohľadať 

do 24 hodín kontakty všetkých nových infikovaných. Priznáva to aj hlavný hygienik Ján Mikas. „Ešte vieme 
dohľadať ľudí, aj keď v regiónoch Bratislavy a Oravy s dvoj- až trojdňovým časovým oneskorením,“ povedal Mikas 
na Konferencii Sme Healthcare Summit 2020. 

Od stredy by mala začať fungovať výpomoc medzi regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Mikas 
povedal, že z 36 úradov vytvoril trojice, ktoré si majú pomáhať. Ak napríklad v Bratislave bude pribúdať veľké 
množstvo infikovaných, kontakty časti z nich budú dohľadávať v Košiciach či v Banskej Bystrici. Zámerne vybral 
regióny, ktoré nie sú blízko pri sebe. 

Mikas na konferencii povedal, že vďaka núdzovému stavu, ktorý vláda vyhlásila minulý týždeň, mohol úradom 
takéto fungovanie nariadiť. Do trojíc dal porovnateľne veľké úrady. 

Hoci úrady dokážu podľa Mikasa vyhľadať „drvivú väčšinu“ kontaktov, ak bude treba, pomôcť môže aj 
armáda. Vojaci by podľa neho mohli robiť pomocnú prácu, ako je nahadzovanie informácií do počítačov alebo 
telefonovanie. „Epidemiologické rozhodnutie musí urobiť skúsený človek,“ povedal hlavný hygienik. 

Ak budú úrady takto spolupracovať a pomôže aj armáda, budú vedieť podľa premiéra stíhať dohľadávať 
kontakty. 

Matovič dúfa, že sa cez víkend situácia zlepší 
Ak by sa začal koronavírus šíriť komunitne na celom Slovensku, museli by hygienici podľa Mikasa zmeniť 

stratégiu. Prestali by dohľadávať kontakty a zamerali by sa len na pacientov s príznakmi. Dôležité podľa Mikasa 
je, aby sa epidemiologická situácia zmiernila do začiatku februára, keď nastúpi najsilnejšia chrípková sezóna. 

Premiér dúfa, že sa situácia začne zlepšovať už cez nasledujúci víkend. Očakáva, že sa začnú prejavovať 
prísnejšie opatrenia, ktoré prijali od 1. októbra. Ak by počty denných prírastkov nezačali klesať, zvážia podľa neho 
sprísnenie opatrení. Napríklad by mohli úplne zrušiť hromadné podujatia, povedal v utorok večer v televízii Joj. 

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) zatiaľ nerozmýšľa nad sprísňovaním opatrení. „Neevidujeme 
žiadne ohnisko na školách, a preto zatiaľ nebudeme meniť opatrenia.“ Na dištančnom štúdiu je okolo troch 
percent detí. 

Pribudli aj ľudia v nemocniciach, ktoré sa už začínajú výrazne plniť a menia viaceré lôžka vyčleňujú pre 
pacientov s koronavírusom. V utorok pribudlo v nemocniciach 29 pacientov s podozrením na koronavírus alebo 
s pozitívnym testom, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie 
potrebuje 26 pacientov. Vyliečilo sa 173 ľudí. 

Kde sú infikovaní: 
Bratislava (74), 
Prešov (50), 
Trnava (44), 
Liptovský Mikuláš (43), 

https://dennikn.sk/2075170/koronavirus-mal-dalsi-rekordny-den-v-utorok-pribudlo-877-infikovanych-pozitivny-bol-kazdy-desiaty-testovany/
https://dennikn.sk/2075170/koronavirus-mal-dalsi-rekordny-den-v-utorok-pribudlo-877-infikovanych-pozitivny-bol-kazdy-desiaty-testovany/


Námestovo (42), 
Tvrdošín (40), 
Bardejov (28), 
Dolný Kubín (28), 
Trenčín (28), 
Martin (25), 
Sabinov (25), 
Košice (24), 
Banská Bystrica (22), 
Stará Ľubovňa (22), 
Čadca (21), 
Malacky (21), 
Žilina (20), 
Piešťany (19), 
Nitra (17), 
Trebišov (17), 
Hlohovec (15), 
Poprad (14), 
Gelnica (13), 
Brezno (11), 
Ružomberok (11), 
Humenné (10), 
Senica (10), 
Bánovce nad Bebravou (9), 
Prievidza (9), 
Spišská Nová Ves (9), 

Michalovce (8), 
Nové Zámky (8), 
Senec (8), 
Skalica (8), 
Zlaté Moravce (8), 
Žiar nad Hronom (8), 
Myjava (7), 
Ilava (6), 
Levoča (6) a 
Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. 

Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 
Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Neskoro, hodnotí zásah NAKA proti Kulturblogu zástupca rodičov z 

gymnázia, kde študuje Lívia Garčalová 
[07.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 11:47; Andrej Bán] 

 
https://dennikn.sk/2075349/neskoro-hodnoti-zasah-naka-proti-kulturblogu-zastupca-rodicov-z-gymnazia-
kde-studuje-livia-garcalova/ 

 
 

Milan Školníček bol ako zástupca rodičov do júna predsedom Rady školy pri Gymnáziu Javorová v Spišskej 
Novej Vsi. Práve toto gymnázium navštevuje študentka Lívia Garčalová, ktorá patrí k hlavným tváram webu 

Kulturblog. Ten prevádzkujú ľudia priamo napojení na Kotlebovu ĽSNS. Školníček hovorí, že najhoršie je pri téme 
extrémizmu mladých mlčať. 

NAKA tento rok podnikla pre podozrenia z extrémizmu zásah proti Kulturblogu a pred školou sa policajti pýtali 
aj Lívie Garčalovej, ktorá patrí k hlavným tváram tejto webovej stránky. Čo ste si pomysleli, keď ste sa to 
dozvedeli? 

Lívia pravdepodobne ešte chodí do maturitného ročníka, zatiaľ čo môj mandát v Rade školy zanikol, pretože 
obe moje dcéry ukončili štúdium na tomto gymnáziu. Od samého začiatku som vnímal Kulturblog ako nebezpečný 
fenomén kvôli kontroverznému a extrémistickému obsahu, ktorý šíri. Lívia ako študentka je jednou z jeho tvárí. Jej 
videá majú pomerne veľkú sledovanosť, rezonujú na sociálnych sieťach, v alternatívnych médiách. To ma ako 
predsedu Rady školy znepokojovalo, podobne ako aj ďalších rodičov.. 

https://dennikn.sk/2075349/neskoro-hodnoti-zasah-naka-proti-kulturblogu-zastupca-rodicov-z-gymnazia-kde-studuje-livia-garcalova/
https://dennikn.sk/2075349/neskoro-hodnoti-zasah-naka-proti-kulturblogu-zastupca-rodicov-z-gymnazia-kde-studuje-livia-garcalova/


Ako hodnotíte zásah NAKA?  
Ako logický dôsledok toho, kam veci dospeli. Prišlo to neskoro, ale predsa. Pretože hocikto, ak je čo len 

trochu informovaný a pozrie si obsah Kulturblogu, je mu jasné, že stránka má extrémistický charakter. Možno 
niekedy ide o „soft“ formu, ale je to tam v určitej podobe  prítomné vždy. 

Sledujete Kulturblog? 
Nepravidelne, ale keďže sa to svojho času týkalo školy, niektoré videá som si samozrejme pozrel. 
Ak sa vrátim na začiatok, tak o názoroch Lívie ste vedeli ešte pred vznikom Kulturblogu? 
Nie. Na túto stránku a Líviu ako študentku nášho gymnázia ma upozornila jedna priateľka zhruba pred dvomi 

rokmi, keď v spoločnosti zarezonovalo jedno z prvých známejších videí, ktoré zacielilo na multikulturalizmus. 
Avšak ešte pred voľbami 2016, kedy sa ĽSNS dostala do parlamentu, sa na gymnáziu konali simulované 
parlamentné voľby. A víťazmi boli Kollár a Kotleba, čo bola prvá rozsvietená kontrolka. 

Čo ste v reakcii na to urobili? 
Upozornil som Radu školy na to, že extrémizmus, ktorý preniká skrz celou spoločnosťou, sa nevyhýba ani 

našej škole. A že to indikuje aj výsledok tých simulovaných volieb. No od vlastných detí aj iných rodičov som 
vedel, že vedenie školy tento problém zrejme zľahčuje. 

Ako na vás reagovalo okolie, teda členovia Rady školy z prostredia pedagógov, rodičov, študentov či 
zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj, keď ste na to začali poukazovať? 

Poviem otvorene – keď som to predniesol v roku 2015 prvýkrát, tak kolegovia sa tvárili veľmi prekvapene. 
Akoby išlo o niečo, čo sa školy vôbec netýka a preto nie je potrebné sa týmto otázkam venovať. 

Študentka Lívia Garčalová, tvár Kulturblogu, ktorý spolupracuje s ĽSNS. Reprofoto – Denník N 
Kritizovali vás, keď ste túto nepríjemnú tému otvárali? 
Videl som snahu zamiesť takúto debatu rýchlo pod koberec s tým, že ide sa ďalej, iné veci sú podstatnejšie. 
Nenašli ste ani jedného spojenca v Rade školy? 
Nejaká krátka debata samozrejme zakaždým prebehla. Ozval sa niekto za pedagógov aj za zriaďovateľa, že 

extrémizmus na školu nepatrí, treba o tom so študentmi hovoriť. Ale v praxi, v rozhodujúcich momentoch to 
nefungovalo. Je totiž rozdiel niečo deklarovať, či vykonávať formálne, alebo to systematicky cielene presadzovať. 

Ako teda reagovali? 
Všetci boli prekvapení, že sa také niečo na našom gymnáziu deje. Ale zľahčovali to tvrdením, že to zatiaľ 

nemá rozmery problému, ktorý by bolo potrebné riešiť. 
Pred simulovanými parlamentnými voľbami pedagógovia nespomínali, že majú v triedach sympatizantov 

Kotlebu? 
To neviem.  Väčšina informácií, ktoré o škole ako rodičia máme, sú len sprostredkované, majú teda váhu len 

určitých indícií. Po voľbách to však už bolo dosť jasné. 
Ani vaše dcéry vás na to neupozorňovali? 
S deťmi sme to začali intenzívnejšie riešiť najmä potom keď sa dostali do vyšších ročníkov a keď sa zrodil 

fenomén Lívia. Pýtal som sa ich, ako to berú spolužiaci, pedagógovia, či sa o tom debatuje. Dozvedel som sa, že 
v rámci vyučovania skoro vôbec, až na pár svetlých výnimiek, ktorými boli hodiny dejepisu. A čo si budeme 
nahovárať, realita je taká, že sa nájdu aj pedagógovia, ktorí myšlienky Kulturblogu aj podporujú. Medzi mladými 
šla podpora Lívie na začiatku prudko hore, keď „zahviezdila“ ako kométa. 

Prečítajte siMagát spochybnil plynové komory v koncentračných táboroch, píše o tom na Kulturblogu 
Je podľa vašich informácií podpora Lívie medzi študentmi gymnázia stále vysoká? 
Dnes, pokiaľ viem, má medzi študentmi nižšiu podporu. Určite zafungovali viaceré aj mládežnícke občianske 

iniciatívy, ktoré suplujú to, čo nedostatočne zvláda školský systém, či štát ako taký. Rozborom obsahu a pozadia 
Kulturblogu otvorili oči niektorým menej informovaným ľuďom – mladším, či starším, s akými kartami a o čo sa 
tam hrá. 

Otvorili ste ako predseda Rady školy tému Kulturblogu a toho, ako postupovať voči Lívii? 
Samozrejme, potom sa to stalo témou, pretože meno gymnázia rezonovalo v zlých súvislostiach po celom 

Slovensku. Chcel som to rozobrať. Opäť som ale narazil na bariéru. 
Ako reagovala riaditeľka školy? 
Žiaľ, odozva z jej strany nebola adekvátna situácii. Aktívnejšou spoluprácou bolo možné dosiahnuť viac. 
Čo by bol podľa vás správny postup školy, ak sa tam objaví študentka s názormi a prejavmi ako je Lívia? 
Minimálne otvorená komunikácia v rámci školy smerom k študentom a pedagógom. A tiež v rámci rady školy. 

Pýtal som sa: čo, keď nie toto, má riešiť Rada školy? To malo byť základom ďalšieho postupu. Jasne ma podporil 
len jeden z ďalších rodičov v Rade školy. 

Zástupca študentov reagoval ako? 
Zhruba vysvetlil, ako vyzerajú nálady medzi študentmi, podpora aj nesúhlas s danými myšlienkami. 
Oficiálne sa Rada školy k problému teda nevyjadrila? 
Ako predseda som pripravil pre jej členov písomné stanovisko, ktoré sumarizovalo vzniknutú situáciu a články, 

ktoré boli publikované v rôznych médiách. Žiaľ, reakcia na to bola nulová. 
Čo ste v stanovisku žiadali? 
V prvom rade som považoval za potrebné informovať všetkých členov Rady školy, čo sa deje, kde všade 

o našom gymnáziu čo písali. A žiadal som prijať určité opatrenia. 
Aké opatrenia? 
Neboli to výzvy typu, aby, aby Líviu vylúčili zo školy. Skôr som zastával stanovisko, že je to mladý človek 

podliehajúci vplyvu určitého prostredia, možno nerozvážny, ktorý nevie úplne odhadnúť dôsledky svojho konania. 
A že s ňou, aj s inými študentmi, treba viesť kvalifikovaný dialóg na určitej úrovni. 

S Líviou priamo ste na Rade školy nechceli hovoriť? 



Rada školy je samosprávny orgán zložený zo zástupcov zamestnancov školy, zriaďovateľa, rodičov 
a študentov. Má plniť určité kontrolné funkcie vo vzťahu k škole, v jej právomoci však nie je predvolávanie si 
študentov. Komunikácia so študentmi je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výkon je 
záležitosťou pedagógov. 

Pokiaľ viem, Líviu aj jej zákonných zástupcov predvolalo vedenie školy. 
Prečítajte siMiňo Mazurek popieral holokaust aj plynové komory, tvrdí bývalý Kotlebov sympatizant 
S akým výsledkom? 
Neviem, pani riaditeľka o tom radu školy neinformovala dostatočne. Lívia však urobila o jednom predvolaní 

„na koberček“ aj samostatnú reláciu. Nosila totiž do školy tričko Kulturblogu, podobne ako niektoré jej 
spolužiačky. Za to ich napomenuli, že politika do školy nepatrí. Odvolávali sa, že jeden študent, tiež člen Rady 
školy, kandidoval za stranu Za ľudí a nosil ich tričko. Keď môže on, môžeme aj my, tvrdili. 

Ako by ste postupovali dnes? Zmenili by ste svoje správanie? 
Už vtedy som sa snažil reagovať na situáciu adekvátne tomu, že som rodič a súčasť rady školy, ktorá má plniť 

určité funkcie a má na to určité právomoci. Na to je ale potrebná aktívna spolupráca viacerých zúčastnených 
strán ako je pedagogický zbor, zriaďovateľ a rodičia, ktorá, žiaľ, prakticky nefungovala. Ak mám byť ale férový, 
tak musím spomenúť, že pedagógovia nedostávali dostatočnú podporu zo strany štátnych orgánov pri riešení 
takýchto problémov. 

Akú podporu a kto mal pedagógom poskytnúť? 
Minimálne jasné metodické usmernenia, ako postupovať pri riešení takýchto prípadov. Mali by mať oporu 

v platnej legislatíve a v dostatočne silných argumentoch. Je pravda, že aktuálne metodické materiály na viacerých 
miestach spomínajú problematiku extrémizmu. Chýbajú v nich však postupy, ako riešiť konkrétne situácie. Musím 
sa preto zastať riaditeľov a učiteľov, že je pochopiteľné, ak sú v takých situáciách často bezradní. O to viac, keď 
vieme, ako rozhodujú v daných otázkach súdy. 

Rezort školstva vtedy riadili nominanti SNS, od nich by ste očakávali čosi také? 
Ako realista nie. 
Riaditeľka gymnázia zrušila na jeseň 2018 účasť študentov na diskusii Otvorene o extrémizme, ktorú som 

moderoval za občiansku iniciatívu Zabudnuté Slovensko. Bála sa údajne konfliktov, nijaké však neboli. Následne 
s nami prestala komunikovať, mlčala aj  ministerka Martina Lubyová (SNS), podporil nás iba na svojom osobnom 
Facebooku štátny tajomník Peter Krajniak (Most-Híd). O čom to vypovedá? 

O tom, že tu máme v dôsledku mnohých zlyhaní jeden vážny mnohorozmerný spoločenský problém. To, čo 
ste uviedli v otázke, je len niekoľko jeho prejavov, ktoré poukazujú na to, že ani školstvo nie je dostatočne 
pripravené na to, aby ho dokázalo úspešne zvládať. Najhoršie v tom celom je to mlčanie. Riešenie je výzvou pre 
celú spoločnosť a nemôže byť ponechané len na občianskych aktivistov. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Najväčší zamestnávateľ na Spiši znovu prijíma: Michaelu vzali do roboty 4 

mesiace po vyhadzove 
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0 
Otvoriť galériu 
Neskrýva radosť! Michaela Pipanová (36) patrí medzi tých šťastlivcov, ktorých po prepustení prijali naspäť do 

zamestnania. 
Hromadný odchod kvôli pandémii koronavírusu sa u najväčšieho zamestnávateľa na Spiši v lete dotkol až 240 

ľudí. V spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi však prehodnotili situáciu na trhu chladiarenských 
kompresorov a znovu prijali 80 pracovníkov. Michaela (36) z neďalekých Danišoviec (okr. Spišská Nová Ves) je 

operátorkou výroby. Opäť chodí riadne do tej istej roboty od 21. septembra. 
„Áno, môžem priznať, že som obrazne vyskočila po plafón a potešila sa, keď mi nedávno zavolali, že sa 

môžem vrátiť do roboty. Prepustili ma po roku, k prvému máju, ale pochopila som situáciu. Bola som aj trochu 
sklamaná, ale všade dookola sa prepúšťalo. Nedostala som odstupné, ale mala som nárok na dávku v 
nezamestnanosti, a tak to vyšlo, že akurát by mi pomaly končila podpora. Som nesmierne rada, že mám opäť 
prácu,“ priznala Novému Času. 

Otvoriť galériu 
Marcelo Borba, taliansky generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá má materský závod v Brazílii, potvrdil, že tretinu 

prepustených zamestnancov prijali. Prepúšťanie sa udialo v lete. „Hoci globálny dopyt po našich výrobkoch sa 
následkom jarnej vlny koronavírusu prepadol v druhom štvrťroku o vyše 35 % a predpokladali sme zníženie 
zamestnanosti o viac než 300 ľudí, situácia sa v auguste mierne stabilizovala,“ spresnil. 

Firma sa čiastočne zotavila z poklesu objednávok a aktuálne hľadá nových zamestnancov. Hromadné 
prepúšťanie sa síce dotklo až 240 ľudí, no takmer 80 z nich medzitým znova prijali. Najväčší zamestnávateľ 

https://www.cas.sk/clanok/1034973/najvacsi-zamestnavatel-na-spisi-znovu-prijima-michaelu-vzali-do-roboty-4-mesiace-po-vyhadzove/
https://www.cas.sk/clanok/1034973/najvacsi-zamestnavatel-na-spisi-znovu-prijima-michaelu-vzali-do-roboty-4-mesiace-po-vyhadzove/


(celkovo až 2 000 ľudí) na Spiši momentálne rozbieha nábor nových zamestnancov do výroby chladiarenských 
kompresorov a kondenzačných jednotiek. Naďalej chcú prácu ponúkať ľuďom z regiónu. Závod na Spiši funguje 
už od roku 1998 a ročná produkcia chladiarenských kompresorov je okolo 5 miliónov kusov. 

0 
Foto: 
Michaela Pipanová opäť chodí do tej istej práce, odkiaľ ju v máji prepustili. Zdroj: anc 
Výrobca chladiarenských kompresorov začína opäť naberať zamestnancov. Zdroj: ae 
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9. Mapa šírenia koronavírusu: Bez nového prípadu sú len štyri okresy 

Slovenska 
[07.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 10:30; red] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-styri-
okresy-bez-pripadu 

 
 

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

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

Po uvoľnení opatrení začal počet nových prípadov na Slovensku opäť stúpať. V utorok 6. októbra pribudlo 877 
infikovaných, najviac v Bratislave. Celkový počet aktívnych prípadov je 9 434, čo je najviac od vypuknutia 
pandémie. 

Prehľad nových pozitívnych prípadov za 6. október 2020 podľa okresov: 
Bratislava (74) 
Prešov (50) 
Trnava (44) 
Liptovský Mikuláš (43) 
Námestovo (42) 
Tvrdošín (40) 
Bardejov (28) 
Dolný Kubín (28) 
Trenčín (28) 
Martin (25) 
Sabinov (25) 
Košice (24) 
Banská Bystrica (22) 
Stará Ľubovňa (22) 
Čadca (21) 
Malacky (21) 
Žilina (20) 
Piešťany (19) 
Nitra (17) 
Trebišov (17) 
Hlohovec (15) 
Poprad (14) 
Gelnica (13) 
Brezno (11) 
Ružomberok (11) 
Humenné (10) 
Senica (10) 
Bánovce nad Bebravou (9) 
Prievidza (9) 
Spišská Nová Ves (9) 

Michalovce (8) 
Nové Zámky (8) 
Senec (8) 
Skalica (8) 
Zlaté Moravce (8) 
Žiar nad Hronom (8) 
Myjava (7) 
Ilava (6) 

https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-styri-okresy-bez-pripadu
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-styri-okresy-bez-pripadu


Levoča (6) 
Stropkov (6) 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš 
Štyri prípady mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, 

Žarnovica 
Tri prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen 
Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 

Rožňava 
Jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina 
Ani jeden prípad nezistili v okresoch Turčianske Teplice, Poltár, Revúca a Vranov nad Topľou 
Ako sa epidémia na Slovensku vyvíja deň po dni, si pozrite v grafe: 
Koronavírus na Slovensku 
Infogram 
Viaceré prípady nákazy zaznamenala už každá z ôsmich slovenských žúp. Najviac ich je v Bratislave. Na 

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

 
 

10. REKORD ZNOVA PREKONANÝ: Na Slovensku pribudlo 877 nakazených 

koronavírusom 
[07.10.2020; 24hod.sk; Z domova; 10:23; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/rekord-znova-prekonany-na-slovensku-pribudlo-877-nakazenych-koronavirusom-
cl743494.html 

 
 

Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od jedného do 89 
rokov. 

Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom z celkovo 8679 testov. 
Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti. 

„Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie 
ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu,“ uviedol premiér. 

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 173 pacientov, informuje Národné centrum zdravotníckych 
informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, 
celkový počet úmrtí na COVID-19 na Slovensku tak zostáva na čísle 55. 

Pozitívny výsledok testov mali podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava 
(74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný 
Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca 
(21), Malacky (21) a Žilina (20). 

Ďalšie prípady boli v okresoch Piešťany (19), Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica 
(13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), 
Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad 

Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 

Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. „V 
nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov,“ dodáva MZ SR. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 508.713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9434. 

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti k novým prípadom ochorenia COVID-19 na 
Slovensku spresnil, že početnejší výskyt ochorení bol hlásený v územnej pôsobnosti regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, Dolnom Kubíne, Prešove a Liptovskom Mikuláši. V poslednom 
menovanom meste podľa neho väčšinu prípadov tvorili dohľadané kontakty pozitívnych osôb, nákazy sa 
objavovali na pracoviskách. V niekoľkých prípadoch sa epidemiologické vyšetrovanie ešte neskončilo. 

„V okrese Prešov ide väčšinou o dohľadané kontakty zo známych ohnísk nákazy (svadby aj v iných okresoch). 
V časti prípadov sa začalo epidemiologické vyšetrovanie. V okrese Dolný Kubín z veľkej časti ide o dohľadané 
kontakty potvrdených prípadov, ktoré sa zúčastnili na svadbách, rodinných oslavách či iných spoločenských 
udalostiach. COVID-19 sa potvrdil aj v zariadení sociálnych služieb, konkrétne u 19 klientov a členov personálu,“ 
dodal ÚVZ. 

[Späť na obsah] 
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11. Korona bičuje mestá naprieč celým Slovenskom: Tieto okresy hlásia 

najviac nakazených 
[07.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 10:17; voj] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1035103/korona-bicuje-mesta-napriec-celym-slovenskom-tieto-okresy-hlasia-
najviac-nakazenych/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Na Slovensku v utorok pribudlo ďalších 877 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ukončených 

vyšetrení bolo 8 679. Vyliečilo sa ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. V ktorých okresoch hlásia 
najviac nových prípadov nákazy? 

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR sú na tom zle okresy naprieč celým Slovenskom: 
"Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 

Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 
(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov 
(6). 

Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov." 

0 
Foto: 
Najviac nakazených za uplynulý deň hlási Bratislava. Zdroj: TASR 
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12. Máme 877 nových infikovaných. Matovič naznačil, kedy sa začne situácia 

zlepšovať 
[07.10.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 09:38; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2009515 

 
 

Laboratóriá vykonali takmer 9 000 testov. 
Zdieľať článok 
Na Slovensku máme 877 nových infikovaných koronavírusom. Laboratóriá spracovali 8 679 testov. Premiér 

Igor Matovič na Facebooku informuje, že je to o 55 percent viac ako za utorok minulého týždňa. Dodal, že určite 
prídu ďalšie rekordy. 

“Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už 
niekedy v priebehu víkendu,” dodal. 

Dobrou správou je, že aj počet vyzdravených pacientov je vysoký - 173. Nepribudlo žiadne úmrtie. 
Najviac nakazených pribudlo v okrese Bratislava (74), nasledujú Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš 

(43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), 
Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), Nitra 
(17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), 
Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), 

Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7),Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. 

Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 
Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 

https://www.cas.sk/clanok/1035103/korona-bicuje-mesta-napriec-celym-slovenskom-tieto-okresy-hlasia-najviac-nakazenych/
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Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od jedného roka do 89 rokov. V nemocniciach je 
hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na JIS je 16 osôb, podporu 
umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. 

Situáciu vo svete môžete sledovať v tabuľke TU. 
–> 
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13. V osadách v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica neevidujú 

KORONAVÍRUS 
[07.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1983141/V-osadach-v-okresoch-Spisska-Nova-Ves-a-Gelnica-neeviduju-
KORONAVIRUS 

 
 

GELNICA – Hygienici evidujú od začiatku septembra v okrese Spišská Nová Ves 165 prípadov nákazy 

novým koronavírusom a v okrese Gelnica 31. Oproti prvej vlne pandémie doposiaľ nezaevidovali nákazu v 
lokalitách, kde žije prevažne marginalizovaná rómska komunita. Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi to potvrdila Renáta Hudáková. 

Čo sa týka zdravotníckych zariadení, u zamestnancov v krompašskej nemocnici zaznamenali 40 prípadov 
nového koronavírusu, z toho 31 zdravotníckych pracovníkov. Dvoch pozitívne testovaných zdravotníckych 
zamestnancov evidujú aj v dialyzačnom centre v Krompachoch a ďalších štyroch v neštátnej rehabilitačnej 
ambulancii v Spišskej Novej Vsi. 

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku 
„V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sme zaznamenali troch zamestnancov nakazených novým 

koronavírusom. Z toho jeden ochorenie prekonal,“ povedala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete 
nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí toto zdravotnícke zariadenie. 

Pre nový koronavírus sú zatvorené Gymnázium Krompachy aj Spojená škola internátna v Spišských 
Vlachoch. Základná škola Levočská, Stredná odborná škola drevárska na Filinského, Hotelová akadémia a 
Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi zatvorili po jednej triede. V okrese Gelnica nie sú 

zatvorené žiadne školy a v karanténe nie sú ani žiadne triedy. 
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14. V osadách v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica neevidujú koronavírus 
[07.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/v-osadach-v-okresoch-spisska-nova-ve/498641-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
V okrese Gelnica nie sú zatvorené žiadne školy a v karanténe nie sú ani žiadne triedy. 
Spišská Nová Ves/Gelnica 7. októbra (TASR) – Hygienici evidujú od začiatku septembra v okrese Spišská 

Nová Ves 165 prípadov nákazy novým koronavírusom a v okrese Gelnica 31. Oproti prvej vlne pandémie 
doposiaľ nezaevidovali nákazu v lokalitách, kde žije prevažne marginalizovaná rómska komunita. Pre TASR to z 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi potvrdila Renáta Hudáková. 
Čo sa týka zdravotníckych zariadení, u zamestnancov v krompašskej nemocnici zaznamenali 40 prípadov nového 
koronavírusu, z toho 31 zdravotníckych pracovníkov. Dvoch pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov 
evidujú aj v dialyzačnom centre v Krompachoch a ďalších štyroch v neštátnej rehabilitačnej ambulancii v Spišskej 
Novej Vsi. „V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sme zaznamenali troch zamestnancov nakazených novým 
koronavírusom. Z toho jeden ochorenie prekonal,“ povedala pre TASR Jana Fedáková, komunikačná špecialistka 
siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí toto zdravotnícke zariadenie. Pre nový koronavírus sú zatvorené 
Gymnázium Krompachy aj Spojená škola internátna v Spišských Vlachoch. Základná škola Levočská, Stredná 
odborná škola drevárska na Filinského, Hotelová akadémia a Stredná priemyselná škola technická v Spišskej 
Novej Vsi zatvorili po jednej triede. V okrese Gelnica nie sú zatvorené žiadne školy a v karanténe nie sú ani 
žiadne triedy. 
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15. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku 
[07.10.2020; 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 14 000 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Po dovolenkovom období však nastal opäť nárast nových prípadov. Slovensko sa ocitlo v druhej vlne 
pandémie. Od októbra je na Slovensku vyhlásený núdzový stav a platia ďalšie opatrenia. Pozrite si aktuálny 
zoznam infikovaných. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 14 000 potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 14 689 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 508 713 
Počet vyliečených pacientov: 5 200 ľudí 
Počet úmrtí: 55 
Hodnota kĺzavého mediánu: 704 
Počet aktívnych prípadov: 9 434 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, z toho u 282 ľudí sa ochorenie COVID-19 potvrdilo. Na 

JIS-ke je 16 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 26 pacientov. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
6. október (877 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v utorok 877 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 8 679 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 9 434. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 508 713 laboratórnych testov. 
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 173 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. október (320 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v pondelok 320 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 750 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 8 730. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 500 034 laboratórnych testov. 
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 162 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. október (353 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu 353 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 3 382 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 8 572. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 496 284 laboratórnych testov. 
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 37 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. október (818 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v sobotu 818 nových prípadov koronavírusu. Ide o nový rekord. Celkovo otestovali 8 

565 ľudí. Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 8 256. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 492 902 laboratórnych testov. 
Pribudlo jedno úmrtie. Pribudlo 35 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. október (704 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v piatok 704 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 9 492 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 7 474. 

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


Doteraz tak bolo spolu vykonaných 484 337 laboratórnych testov. 
Nepribudlo ani jedno úmrtie. Pribudlo 37 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. október (679 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 679 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 7 824 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 6 807. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 474 845 laboratórnych testov. 
Pribudlo šesť úmrtí. Pribudlo 136 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. september (797 nových prípadov) 
Laboratórne testy, ktorých bolo 9 170, odhalili 797 pozitívnych prípadov. Celkový počet pozitívne testovaných 

ľudí v našej krajine doteraz je 10 938. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku 6 270. 
Od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 467 021 testov. 
Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 48. Vyliečilo sa ďalších 225 ľudí. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. september (567 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v utorok 567 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 7 350 ľudí. Ide o nový 

rekord Počet aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 5 698. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 457 851 laboratórnych testov. 
Pribudli tri úmrtia. Pribudlo 66 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. september (231 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v pondelok 231 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 2 561 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 5 200. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 450 501 laboratórnych testov. 
Pribudlo jedno úmrtie. Pribudlo 116 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. september (265 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu 265 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 1 954 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 5 086. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 447 940 laboratórnych testov. 
Nepribudli žiadne úmrtia. Pribudlo 35 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. september (478 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v sobotu 478 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 655 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 4 856. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 445 986 laboratórnych testov. 
Nepribudli žiadne úmrtia. Pribudlo 80 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. september (552 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v piatok 552 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 6 483 ľudí. Počet 

aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 4 458. 
Doteraz tak bolo spolu vykonaných 440 331 laboratórnych testov. 
Pribudli 3 úmrtia, spolu ich už tak je 44. Pribudlo 62 vyliečených pacientov. 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
24. september (419 nových prípadov) 



Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 419 nových prípadov koronavírusu, celkovo otestovali 5 540 ľudí. Počet 
aktívnych prípadov k dnešnému dňu je 3 971. 

Doteraz tak bolo spolu vykonaných 433 848 laboratórnych testov. 
Nepribudlo žiadne úmrtie. Pribudlo 58 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
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 
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 momentá lne 
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 
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16. Slovensko hlási ďalšie rekordné číslo nakazených 
[07.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/slovensko-hlasi-dalsie-rekordne-cislo-nakazenych/ 

 
 

ilustračné foto: TASR 
TASR / JH 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom z celkovo 8 679 testov. 
Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti. 
877 pri 8679 testoch … je to o 55% viac ako za utorok minulého týždňa. Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a 

určite… 
Uverejnil používateľ Igor Matovic Streda 7. októbra 2020 
„Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 

Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 
(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov 
(6). 

Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov,“ 
uviedlo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. 

Správu budeme aktualizovať. 
(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
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17. Premiér hovorí o ďalšom rekorde, pribudlo takmer 900 nových prípadov 

nákazy 
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Podľa Matoviča máme pred sebou ťažké dni, keď počty nakazených budú naďalej stúpať. 
Aktualizované 10:41 
Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom celkovo z 8679 testov. 

Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti. „Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite 
prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa 
malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu,“ uviedol premiér. 

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 173 pacientov, informuje Národné centrum zdravotníckych 
informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, 
celkový počet úmrtí na COVID-19 na Slovensku tak zostáva na čísle 55. 

https://kosicednes.sk/udalosti/slovensko-hlasi-dalsie-rekordne-cislo-nakazenych/
https://www.info.sk/sprava/177906/premier-hovori-o-dalsom-rekorde-pribudlo-takmer-900-novych-pripadov-nakazy/
https://www.info.sk/sprava/177906/premier-hovori-o-dalsom-rekorde-pribudlo-takmer-900-novych-pripadov-nakazy/


Pozitívny výsledok testov mali podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava 
(74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný 
Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca 
(21), Malacky (21) a Žilina (20). 

Ďalšie prípady boli v okresoch Piešťany (19), Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica 
(13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), 
Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad 

Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice-okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 

Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od jedného do 89 
rokov. „V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov,“ 
dodáva MZ SR. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14.689, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 508.713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9434. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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18. Pribudlo ďalších 877 prípadov nákazy 
[07.10.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22504780/pribudlo-dalsich-877-pripadov-nakazy.html 

 
 

Premiér očakáva ďalšie rekordy. 
BRATISLAVA. Pribudlo ďalších 877 prípadov nákazy koronavírusom pri 8 679 testoch. Predseda vlády Igor 

Matovič o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že je to o 55 percent viac ako za utorok minulého týždňa. 
“Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy,” konštatoval. Očakáva, že poctivé dodržiavanie 
ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu. 

“Sme silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum … Dokázali sme to v prvej vlne, 
dokážme to aj teraz, máme na to,” uviedol premiér. 

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. 
Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. 
Vyliečilo sa ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu 
COVID-19 je 55. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689. Aktívnych prípadov 
ochorenia je aktuálne 9 434. Na svojej webovej stránke to uviedlo ministerstvo zdravotníctva. 

Najvyšší počet pozitívnych prípadov opäť potvrdili v okrese Bratislava, kde pribudlo 74 infikovaných. Pozitívny 
výsledok testov malo aj 50 ľudí v okrese Prešov, 44 v okrese Trnava, 43 v okrese Liptovský Mikuláš, 42 v okrese 
Námestovo a 40 v okrese Tvrdošín. Okresy Bardejov, Dolný Kubín a Trenčín majú 28 nových prípadov, okresy 
Martin a Sabinov 25, okres Košice 24, okresy Banská Bystrica a Stará Ľubovňa po 22. Okresy Čadca a Malacky 
majú 21 nových nakazených, okres Žilina 20, okres Piešťany 19 a okresy Nitra a Trebišov 17. 

V okrese Hlohovec pribudlo 15 prípadov, v okrese Poprad 14, v okrese Gelnica 13, v okresoch Brezno a 
Ružomberok 11, v okresoch Humenné a Senica desať. Okresy Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Spišská 
Nová Ves evidujú deväť infikovaných, okresy Michalovce, Nové Zámky, Senec, Skalica, Zlaté Moravce a Žiar nad 

Hronom osem. Sedem prípadov nákazy odhalili testy v okrese Myjava a po šiestich v okresoch Ilava, Levoča a 
Stropkov. 

Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 
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19. Pribudlo rekordných 877 prípadov. Podľa premiéra ideme do veľmi ťažkých 

dní 
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Odberové miesto na testovanie pacientov na ochorenie Covid-19 pred Infekčným pavilónom na Kramároch v 
Bratislave. Autor: SITA (Brano Bibel) 

Pribudlo ďalších 877 prípadov nákazy koronavírusom pri 8 679 testoch. Predseda vlády Igor Matovič o tom 
informoval na sociálnej sieti s tým, že je to o 55 percent viac ako za utorok minulého týždňa. 

„Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy,“ konštatoval. Očakáva, že poctivé 
dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu. 

Ako doplnilo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, vyliečilo sa ďalších 173 pacientov, celkovo ich počet 
stúpol na 5 200. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na JIS je 
16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu 
COVID-19 je 55, nepribudlo žiadne nové. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 508 713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia aktuálne evidujeme 9 434. 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 
Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 
(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov 
(6). 

Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 
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20. Pribudlo 877 nakazených, 22 v Bystrici, 11 v Brezne 
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Je to o 55 percent viac ako za utorok minulého týždňa. 
Za utorok pribudlo na Slovensku ďalších 877 prípadov nákazy koronavírusom pri 8 679 testoch. Predseda 

vlády Igor Matovič o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že je to o 55 percent viac ako za utorok minulého 
týždňa. 

“Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy,” konštatoval. Očakáva, že poctivé 
dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu. “Sme 
silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum … Dokázali sme to v prvej vlne, dokážme to aj 
teraz, máme na to,” uviedol premiér. 

nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. 
Vyliečilo sa ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. 

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 55. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na 
Slovensku je doteraz 14 689. Aktívnych prípadov ochorenia je aktuálne 9 434. Na svojej webovej stránke to 
uviedlo ministerstvo zdravotníctva. 

Situácia v okresoch Slovenska 
Najvyšší počet pozitívnych prípadov opäť potvrdili v okrese Bratislava, kde pribudlo 74 infikovaných. Pozitívny 

výsledok testov malo aj 50 ľudí v okrese Prešov, 44 v okrese Trnava, 43 v okrese Liptovský Mikuláš, 42 v okrese 
Námestovo a 40 v okrese Tvrdošín. Okresy Bardejov, Dolný Kubín a Trenčín majú 28 nových prípadov, okresy 
Martin a Sabinov 25, okres Košice 24, okresy Banská Bystrica a Stará Ľubovňa po 22. 

Okresy Čadca a Malacky majú 21 nových nakazených, okres Žilina 20, okres Piešťany 19 a okresy Nitra a 
Trebišov 17. 

V okrese Hlohovec pribudlo 15 prípadov, v okrese Poprad 14, v okrese Gelnica 13, v okresoch Brezno a 
Ružomberok 11, v okresoch Humenné a Senica desať. Okresy Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Spišská 
Nová Ves evidujú deväť infikovaných, okresy Michalovce, Nové Zámky, Senec, Skalica, Zlaté Moravce a Žiar nad 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565004-pribudlo-rekordnych-877-pripadov-podla-matovica-ideme-do-velmi-tazkych-dni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565004-pribudlo-rekordnych-877-pripadov-podla-matovica-ideme-do-velmi-tazkych-dni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://mybystrica.sme.sk/c/22504741/pribudlo-877-nakazenych-22-v-bystrici-11-v-brezne.html


Hronom osem. Sedem prípadov nákazy odhalili testy v okrese Myjava a po šiestich v okresoch Ilava, Levoča a 
Stropkov. 

Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Osady v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica sú bez koronavírusu 
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V regióne sú zatvorené dve školy a štyri triedy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, GELNICA. Hygienici evidujú od začiatku septembra v okrese Spišská Nová Ves 165 

prípadov nákazy novým koronavírusom a v okrese Gelnica 31. 
Oproti prvej vlne pandémie doposiaľ nezaevidovali nákazu v lokalitách, kde žije prevažne marginalizovaná 

rómska komunita. 
Z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi to potvrdila Renáta 

Hudáková. 
Karanténa v Krompachoch 
(25 fotografií) 
Nákaza v krompašskej nemocnici 
Čo sa týka zdravotníckych zariadení, u zamestnancov v krompašskej nemocnici zaznamenali 40 prípadov 

nového koronavírusu, z toho 31 zdravotníckych pracovníkov. 
Súvisiaci článokV krompašskej nemocnici je nakazených už 38 zamestnancov Čítajte 
Dvoch pozitívne testovaných zdravotníckych zamestnancov evidujú aj v dialyzačnom centre v Krompachoch a 

ďalších štyroch v neštátnej rehabilitačnej ambulancii v Spišskej Novej Vsi. 
"V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sme zaznamenali troch zamestnancov nakazených novým 

koronavírusom. Z toho jeden ochorenie prekonal," povedala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete 
nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí toto zdravotnícke zariadenie. 

Situácia v školách 
Pre nový koronavírus sú zatvorené Gymnázium Krompachy aj Spojená škola internátna v Spišských 

Vlachoch. Základná škola Levočská, Stredná odborná škola drevárska na Filinského, Hotelová akadémia a 
Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi zatvorili po jednej triede. 

V okrese Gelnica nie sú zatvorené žiadne školy a v karanténe nie sú ani žiadne triedy. 
if (’function’ === typeof smeArtemisLayoutType 
&& smeArtemisLayoutType() === ‘original’) { 
window.bChat = { 
“showChatNote”: false, 
‘image’: ‘https://cdn.covid.chat/assets/img/logo.png’, 
‘text’: ‘Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)’, 
“autoOpen”: false, 
“noAutoInit”: false, 
“noHistory”: true, 
“exitButton”: true, 
“skipWelcome”: true, 
“force”: true, 
“ref”: “welcome” 
}; 
(function(d, s, id) { 
var js, bjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
if (d.getElementById(id)) return; 
js = d.createElement(s); 
js.async = true; js.id = id; 
js.src = “https://cdn.covid.chat/chat.js”; 
bjs.parentNode.insertBefore(js, bjs); 
}(document, ‘script’, ‘bmedia’)); 
} 
Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19 
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22505162/osady-v-okresoch-spisska-nova-ves-a-gelnica-koronavirus-neeviduju.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22505162/osady-v-okresoch-spisska-nova-ves-a-gelnica-koronavirus-neeviduju.html


Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Matovič: Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní 
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Bratislava 7. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom celkovo z 8679 testov. 

Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti. Percentuálna miera pozitívne testovaných je 
10,1% 

Na snímke Igor Matovič 
„Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie 

ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu,“ uviedol premiér. 
Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 173 pacientov, informuje Národné centrum zdravotníckych 

informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, 
celkový počet úmrtí na COVID-19 na Slovensku tak zostáva na čísle 55. 

Pozitívny výsledok testov mali podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava 
(74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný 
Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca 
(21), Malacky (21) a Žilina (20). 

Ďalšie prípady boli v okresoch Piešťany (19), Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica 
(13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), 
Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad 

Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice-okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 

Potvrdených pacientov s ochorením COVID-19 je 282 
Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od jedného do 89 

rokov. 
„V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na 

jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov,“ 
dodáva MZ SR. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14.689, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 508.713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9434. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Na Slovensku máme ďalší rekord, pribudlo 877 nových chorých 
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Zdroj: Profimedia 
Za včerajší deň pribudol vysoký počet nových chorých, urobilo sa aj viac testov. Premiér opäť vyzval ľudí k 

zodpovednosti. 
V utorok (6. 10.) pribudlo 877 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 
Laboratória vykonali 8679 testov. Vyliečilo sa ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 

Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 

https://www.hlavnespravy.sk/pribudlo-dalsich-877-pripadov-nakazy-uviedol-premier/2312699
https://najmama.aktuality.sk/clanok/303763/na-slovensku-mame-dalsi-rekord-pribudlo-877-novych-chorych
https://najmama.aktuality.sk/clanok/303763/na-slovensku-mame-dalsi-rekord-pribudlo-877-novych-chorych


(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), 
Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, 

Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, 
Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a 
Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 
Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 
445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na JIS je 
16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. 

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 55. 
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689, od začiatku vypuknutia ochorenia 

sa u nás urobilo 508 713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9 434. 
O počte nových chorých informoval premiér Igor Matovič na svojom facebooku. 
"877 pri 8679 testoch … je to o 55% viac ako za utorok minulého týždňa. Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a 

určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa 
by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu. 

Sme silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum … dokázali sme to v prvej vlne, 
dokážme to aj teraz, máme na to. ĎAKUJEM PEKNE," napísal. 

Ďalšia zatvorená škola 
Prevádzku Základnej školy (ZŠ) Laca Novomeského v Košiciach od utorka pre nákazu novým koronavírusom 

pozastavili, dôvodom sú štyria pozitívne testovaní žiaci. Vyučovací proces sa realizuje dištančnou formou, riadne 
vyučovanie je naplánované od pondelka (12. 10.). Potvrdila vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta 
Lopušniaková. 

„Okrem pozastavenia prezenčnej formy vyučovania sa v týchto dňoch nevarí ani v školskej jedálni, a takisto je 
pozastavená činnosť školského klubu detí, záujmové vzdelávanie školského centra voľného času a jazyková 
škola,“ dodala. 

Z dôvodu výskytu nákazy u jedného žiaka a dvoch zamestnancov prešli od utorka na dištančnú formu 
vzdelávania aj žiaci prvého stupňa ZŠ Krosnianska 4. Okrem nich zostáva v karanténe ešte po jednej triede na 
ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Belehradská a ZŠ Gemerská. Na ZŠ Kežmarská 30 majú celý tento týždeň riaditeľské 
voľno všetci žiaci druhého stupňa. Podľa magistrátu sú dôvodom ochorenia učiteľov, čo však nesúvisí s 
pandémiou. 

Mesto Košice v súčasnosti na svojich školách registruje celkovo deväť žiakov a troch zamestnancov s 
pozitívnymi testami na nový koronavírus. V karanténe je okrem uvedených tried aj ďalších 17 osôb z radov žiakov 
a zamestnancov škôl, u ktorých došlo zväčša ku kontaktu s pozitívne testovanými rodinnými príslušníkmi. 

Vakcína bude bezpečná 
Rýchlejší vývoj vakcíny na ochorenie COVID-19 neznamená, že nebude dostatočne preverená. Ak bude 

uvedená na trh, bude bezpečná. Informuje o tom infektológ Peter Sabaka vo videu, ktoré uverejnilo Ministerstvo 
zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti. Jej rýchly vývoj je výsledkom nasadenia väčšieho množstva ľudí a 
využitia väčšieho množstva prostriedkov. 

“Je to ako so stavbou domu, bežne sa nám podarí postaviť dom povedzme za jeden rok. Ak ale na stavbu 
pošleme dvakrát toľko robotníkov a použijeme dvakrát toľko strojov, je možné, že sa nám to podarí už za po l 
roka. Presne takto by to mohlo byť aj s vakcínami proti COVID-19,” vysvetlil Sabaka. Doplnil, že celkový proces 
vývoja, preverovania a schvaľovania vakcíny sa nemení, len urýchľuje. 

Každá vakcína musí počas vývoja prejsť tromi fázami klinického skúšania. V prvej a druhej fáze sa naočkuje 
najprv desiatkam, potom stovkám dobrovoľníkov a pozoruje sa, či u nich dôjde k rozvoju nejakých vážnych 
nežiaducich účinkov. Ak sa objavia len bežné nežiaduce účinky, ktoré bývajú aj pri iných vakcínach a neobjavia 
sa žiadne iné závažné nežiaduce účinky, tak postupuje do tretej fázy. 

V nej sa vakcína naočkuje tisíckam dobrovoľníkov a pozoruje sa, či zabraňuje vzniku ochorenia a či sa 
neobjavia nejaké menej časté nežiaduce účinky. V poslednej fáze hodnotí všetky výsledky nezávislá komisia, 
ktorá schvaľuje, či sa vakcína dostane na trh. Hodnotí, či je dostatočne bezpečná a účinná. MZ SR upozornilo, že 
práve kvôli bezpečnosti a dôslednému testovaniu bude nejakú dobu trvať, kým bude vakcína na nový koronavírus 
k dispozícii. 

“Ako členský štát Európskej únie, rovnako ako Česká republika, sme zapojení do spoločného obstarávania na 
zabezpečenie vakcín. V rámci požiadaviek na predobjednávanie dodávky vakcín sme požiadali o 3 milióny 
vakcín,” doplnila pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Expertný tím Ministerstva zdravotníctva SR podľa 
jej slov komunikuje so zainteresovanými partnermi, ako aj s viacerými firmami. 

Český minister zdravotníctva Roman Prymula povedal, že česká vláda sa rozhodla uvoľniť 152 miliónov korún 
(5,6 milióna eur) na nákup očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré zmluvne dohodla Európska únia. Za túto 
sumu kúpia Česi 3,5 milióna dávok, ktoré budú stačiť pre 1,5 milióna ľudí. Desať percent zmluvne zaistených 
dávok by mohlo do Česka prísť pred koncom roka. Celkovo mohla ČR z balíka únie kúpiť sedem miliónov dávok 
vakcín. Vláda sa však už v lete rozhodla kúpiť iba polovicu, aby mala aj na nákup od iných výrobcov. 

V Česku rekordný počet nových prípadov 
V Českej republike pribudlo za utorok 4457 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to 

najviac od začiatku pandémie, vyplýva z údajov zverejnených v noci na stredu na webe českého ministerstva 
zdravotníctva. 



Predchádzajúci rekordný prírastok nových prípadov za deň (3794) úrady naposledy zaznamenali v piatok 2. 
októbra. 

V spojitosti s ochorením COVID-19 eviduje Česko 794 úmrtí, v utorok ich tak pribudlo 13. 
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Zdroj: Profimedia 
Za včerajší deň pribudol vysoký počet nových chorých, urobilo sa aj viac testov. Premiér opäť vyzval ľudí k 

zodpovednosti. 
V utorok (6. 10.) pribudlo 877 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 
Laboratória vykonali 8679 testov. Vyliečilo sa ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 

Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 
(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), 
Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, 

Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, 
Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a 
Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 
Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 
445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na JIS je 
16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. 

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 55. 
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689, od začiatku vypuknutia ochorenia 

sa u nás urobilo 508 713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9 434. 
O počte nových chorých informoval premiér Igor Matovič na svojom facebooku. 
"877 pri 8679 testoch … je to o 55% viac ako za utorok minulého týždňa. Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a 

určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa 
by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu. 

Sme silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum … dokázali sme to v prvej vlne, 
dokážme to aj teraz, máme na to. ĎAKUJEM PEKNE," napísal. 

Zatvorených je u nás už 75 škôl 
Na Slovensku bolo k utorku 6. októbra z dôvodu ochorenia COVID-19 úplne zatvorených 75 škôl. Ide tesne o 

viac ako jedno percento zo všetkých škôl, ktorých je na Slovensku 6898. Oproti minulému týždňu ide o nárast, 
uplynulú stredu (30. 9.) ich bolo 54. Potvrdil tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
(MŠVVaŠ) SR. 

Ďalších 188 škôl, takmer tri percentá, má uzatvorenú niektorú z tried. “Celkovo je zatvorených 620 tried. 
Doma je 29.082 detí, čo je 3,35 percenta z celkového počtu 868.860 žiakov,” priblížilo ministerstvo školstva. 
Minulú stredu to bolo 19.873 žiakov. 

Najviac úplne zatvorených škôl je v okrese Bardejov, v stredu ich bolo 13. Nasleduje Nitra so šiestimi úplne 
zatvorenými školami, Bratislava a Námestovo majú zhodne po päť úplne zatvorených škôl. Najviac detí je doma v 
okrese Bardejov, ide o 3602 žiakov. Nasledujú okresy Bratislava (2194 detí), Nitra (1980), Martin (1968) a Prešov 
(1947). 

Rezort školstva inicioval mechanizmus, aby boli každý deň k dispozícii čerstvé informácie o tom, čo sa v 
školstve deje. Ide o platformu COVID - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských 
zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. 

Ďalšia zatvorená škola 
Prevádzku Základnej školy (ZŠ) Laca Novomeského v Košiciach od utorka pre nákazu novým koronavírusom 

pozastavili, dôvodom sú štyria pozitívne testovaní žiaci. Vyučovací proces sa realizuje dištančnou formou, riadne 
vyučovanie je naplánované od pondelka (12. 10.). Potvrdila vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta 
Lopušniaková. 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/303763/na-slovensku-mame-dalsi-rekord-pribudlo-877-novych-chorych
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„Okrem pozastavenia prezenčnej formy vyučovania sa v týchto dňoch nevarí ani v školskej jedálni, a takisto je 
pozastavená činnosť školského klubu detí, záujmové vzdelávanie školského centra voľného času a jazyková 
škola,“ dodala. 

Z dôvodu výskytu nákazy u jedného žiaka a dvoch zamestnancov prešli od utorka na dištančnú formu 
vzdelávania aj žiaci prvého stupňa ZŠ Krosnianska 4. Okrem nich zostáva v karanténe ešte po jednej triede na 
ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Belehradská a ZŠ Gemerská. Na ZŠ Kežmarská 30 majú celý tento týždeň riaditeľské 
voľno všetci žiaci druhého stupňa. Podľa magistrátu sú dôvodom ochorenia učiteľov, čo však nesúvisí s 
pandémiou. 

Mesto Košice v súčasnosti na svojich školách registruje celkovo deväť žiakov a troch zamestnancov s 
pozitívnymi testami na nový koronavírus. V karanténe je okrem uvedených tried aj ďalších 17 osôb z radov žiakov 
a zamestnancov škôl, u ktorých došlo zväčša ku kontaktu s pozitívne testovanými rodinnými príslušníkmi. 

Vakcína bude bezpečná 
Rýchlejší vývoj vakcíny na ochorenie COVID-19 neznamená, že nebude dostatočne preverená. Ak bude 

uvedená na trh, bude bezpečná. Informuje o tom infektológ Peter Sabaka vo videu, ktoré uverejnilo Ministerstvo 
zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti. Jej rýchly vývoj je výsledkom nasadenia väčšieho množstva ľudí a 
využitia väčšieho množstva prostriedkov. 

“Je to ako so stavbou domu, bežne sa nám podarí postaviť dom povedzme za jeden rok. Ak ale na stavbu 
pošleme dvakrát toľko robotníkov a použijeme dvakrát toľko strojov, je možné, že sa nám to podarí už za pol 
roka. Presne takto by to mohlo byť aj s vakcínami proti COVID-19,” vysvetlil Sabaka. Doplnil, že celkový proces 
vývoja, preverovania a schvaľovania vakcíny sa nemení, len urýchľuje. 

Každá vakcína musí počas vývoja prejsť tromi fázami klinického skúšania. V prvej a druhej fáze sa naočkuje 
najprv desiatkam, potom stovkám dobrovoľníkov a pozoruje sa, či u nich dôjde k rozvoju nejakých vážnych 
nežiaducich účinkov. Ak sa objavia len bežné nežiaduce účinky, ktoré bývajú aj pri iných vakcínach a neobjavia 
sa žiadne iné závažné nežiaduce účinky, tak postupuje do tretej fázy. 

V nej sa vakcína naočkuje tisíckam dobrovoľníkov a pozoruje sa, či zabraňuje vzniku ochorenia a či sa 
neobjavia nejaké menej časté nežiaduce účinky. V poslednej fáze hodnotí všetky výsledky nezávislá komisia, 
ktorá schvaľuje, či sa vakcína dostane na trh. Hodnotí, či je dostatočne bezpečná a účinná. MZ SR upozornilo, že 
práve kvôli bezpečnosti a dôslednému testovaniu bude nejakú dobu trvať, kým bude vakcína na nový koronavírus 
k dispozícii. 

“Ako členský štát Európskej únie, rovnako ako Česká republika, sme zapojení do spoločného obstarávania na 
zabezpečenie vakcín. V rámci požiadaviek na predobjednávanie dodávky vakcín sme požiadali o 3 milióny 
vakcín,” doplnila pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Expertný tím Ministerstva zdravotníctva SR podľa 
jej slov komunikuje so zainteresovanými partnermi, ako aj s viacerými firmami. 

Český minister zdravotníctva Roman Prymula povedal, že česká vláda sa rozhodla uvoľniť 152 miliónov korún 
(5,6 milióna eur) na nákup očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré zmluvne dohodla Európska únia. Za túto 
sumu kúpia Česi 3,5 milióna dávok, ktoré budú stačiť pre 1,5 milióna ľudí. Desať percent zmluvne zaistených 
dávok by mohlo do Česka prísť pred koncom roka. Celkovo mohla ČR z balíka únie kúpiť sedem miliónov dávok 
vakcín. Vláda sa však už v lete rozhodla kúpiť iba polovicu, aby mala aj na nákup od iných výrobcov. 

V Česku rekordný počet nových prípadov 
V Českej republike pribudlo za utorok 4457 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to 

najviac od začiatku pandémie, vyplýva z údajov zverejnených v noci na stredu na webe českého ministerstva 
zdravotníctva. 

Predchádzajúci rekordný prírastok nových prípadov za deň (3794) úrady naposledy zaznamenali v piatok 2. 
októbra. 

V spojitosti s ochorením COVID-19 eviduje Česko 794 úmrtí, v utorok ich tak pribudlo 13. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Koronavírus - Tarolt az észak-szlovákiai régió, 88 fertőzöttet azonosítottak a 

magyarlakta járásokban 
[07.10.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/koronavirus-tarolt-az-eszak-szlovakiai-regio-88-fertozottet-azonositottak-
magyarlakta-jarasokban 

 
 

A legtöbb fertőzött (74) Pozsonyból került ki, de az olyan északi résgiókban azonosították a fertőzöttek nagy 
részét, mint Eperjes, Liptószentmiklós, Námestovo, Tvrdošín, Bardejov vagy Dolný Kubín. 

Illusztráció 
Az összes kedden igazolt fertőzés közül 432-t tesznek ki a nők és 445-öt a férfiak. A legfiatalabb egy egyéves 

csecsemő, a legidősebb pedig 89 éves. 
A nagyobb létszámú magyar közösség által lakott járások közül Nyitrán és Tőketerebesen azonosították a 

legtöbb fertőzöttet, egyaránt 17-et, Nagymihályban, Érsekújvárban és Szencen 8-8-at, Dunaszerdahelyen, 

https://parameter.sk/koronavirus-tarolt-az-eszak-szlovakiai-regio-88-fertozottet-azonositottak-magyarlakta-jarasokban
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Losoncon, Vágsellyén és Nagykürtösön pedig 5-5-öt. A többi magyarlakta járásban ennél is kevesebbet. Az 
összes fertőzöttnek tulajdonképpen körülbelül 10%-a esik a magyarlakta járásokra. 

A járások szerinti megoszlás: 
74 - Pozsony 
50 - Eperjes 
44 - Nagyszombat 
43 - Liptószentmiklós 
42 - Námestovo 
40 - Tvrdošín 
28 - Bardejov, Dolný Kubín, Trencsén 
25 - Turócszentmárton, Sabinov 
24 - Kassa 
22 - Besztercebánya, Stará Ľubovňa 
21 - Čadca, Malacky 
20 - Zsolna 
19 - Pőstyén (Piešťany) 
17 - Nyitra, Tőketerebes 
15 - Galgóc (Hlohovec) 
14 - Poprád 
13 - Gelnica 
11 - Brezno, Ružomberok 
10 - Humenné, Senica 
9 - Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Igló (Spišská Nová Ves) 

8 - Nagymihály, Érsekújvár, Szenc, Skalica, Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom 
7 - Myjava 
6 - Ilava, Levoča, Stropkov 
5 - Dunaszerdahely, Losonc, Pezinok, Vágsellye, Nagykürtös 
4 - Késmárk (Kežmarok), Kassa-vidék, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica 
3 - Detva, Partizánske, Rimaszombat, Svidník, Zólyom. 
2 - Selmecbánya, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom), Rozsnyó 
1 - Komárom, Kysucké Nové Mesto, Snina 
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26. REKORD ZNOVA PREKONANÝ: Na Slovensku pribudlo 877 nakazených 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš 
Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od jedného do 89 

rokov. 
,aktualizované 
Bratislava 7. októbra (TASR) - Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom 

z celkovo 8679 testov. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti. „Ideme naozaj do veľmi 
ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z 
minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu,“ uviedol premiér. Z ochorenia COVID-19 sa 
vyliečilo ďalších 173 pacientov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-
19.nczisk.sk. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, celkový počet úmrtí na COVID-19 na 
Slovensku tak zostáva na čísle 55. Pozitívny výsledok testov mali podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ľudia 
vyšetrení v okresoch Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín 
(40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), Košice (24), Banská Bystrica (22), 
Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21) a Žilina (20). Ďalšie prípady boli v okresoch Piešťany (19), Nitra 
(17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), 
Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), 

Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 
mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. „V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie 
COVID-19 má 282 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie 

https://www.teraz.sk/slovensko/rekord-znova-prekonany-na-slovensku-pr/498467-clanok.html


potrebuje 26 pacientov,“ dodáva MZ SR. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 
689, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 508.713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov 
ochorenia je na Slovensku aktuálne 9434. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti k novým 
prípadom ochorenia COVID-19 na Slovensku spresnil, že početnejší výskyt ochorení bol hlásený v územnej 
pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, Dolnom Kubíne, Prešove a 
Liptovskom Mikuláši. V poslednom menovanom meste podľa neho väčšinu prípadov tvorili dohľadané kontakty 
pozitívnych osôb, nákazy sa objavovali na pracoviskách. V niekoľkých prípadoch sa epidemiologické vyšetrovanie 
ešte neskončilo. „V okrese Prešov ide väčšinou o dohľadané kontakty zo známych ohnísk nákazy (svadby aj v 
iných okresoch). V časti prípadov sa začalo epidemiologické vyšetrovanie. V okrese Dolný Kubín z veľkej časti 
ide o dohľadané kontakty potvrdených prípadov, ktoré sa zúčastnili na svadbách, rodinných oslavách či iných 
spoločenských udalostiach. COVID-19 sa potvrdil aj v zariadení sociálnych služieb, konkrétne u 19 klientov a 
členov personálu,“ dodal ÚVZ. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Na Slovensku v utorok pribudlo 877 prípadov COVID-19 z 8679 testov 
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Bratislava 7. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom celkovo z 8679 testov. 

Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti. Percentuálna miera pozitívne testovaných je 
10,1% 

Ilustračné foto 
„Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie 

ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu,“ uviedol premiér. 
Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 173 pacientov, informuje Národné centrum zdravotníckych 

informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, 
celkový počet úmrtí na COVID-19 na Slovensku tak zostáva na čísle 55. 

Pozitívny výsledok testov mali podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava 
(74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný 
Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca 
(21), Malacky (21) a Žilina (20). 

Ďalšie prípady boli v okresoch Piešťany (19), Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica 
(13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), 
Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad 

Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice-okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. 

Potvrdených pacientov s ochorením COVID-19 je 282 
Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od jedného do 89 

rokov. 
„V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na 

jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov,“ 
dodáva MZ SR. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14.689, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 508.713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9434. 

[Späť na obsah] 
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BRATISLAVA - Opäť sme prekonali rekord. V stredu pribudlo takmer 900 nových prípadov. Vykonaných bolo 
necelých 8 700 testov. Informoval o tom premiér Igor Matovič na sociálnej sieti Facebook. 

Premiér Matovič na sociálnej sieti uviedol, že v utorok pribudlo 877 nových prípadov a vykonalo sa 8 679 
testov. “Je to o 55% viac ako za utorok minulého týždňa. Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie 
rekordy,” uviedol. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Aktívnych prípadov je takmer 10-tisíc 
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689, od začiatku vypuknutia ochorenia 

sa u nás urobilo 508 713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9 434. 
Hodnota kĺzavého mediánu je 704. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Najviac v Bratislave a Prešove 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 

Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 
(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov 
(6). 

Zdroj: korona.gov.sk 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš. Štyri prípady 

mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Po tri prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v 

okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad 
zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 
1 do 89 rokov. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Počet hospitalizovaných stúpol 
V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na JIS je 

16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu 
COVID-19 je 55. Dobrou správou je, že sa vyliečilo sa ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Musíme urobiť maximum 
“Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už 

niekedy v priebehu víkendu,” napísal premiér a opäť vyzval ľudí, aby dodržiavali opatrenia a spravili maximum. 
“Sme silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum … dokázali sme to v prvej vlne, 
dokážme to aj teraz, máme na to. Ďakujem pekne,” dodal. 

Zdroj: Facebook/Igor Matovič 
zClickTracker().register({ sel: “[id=’poll-vote-44259-246663’],[id=’poll-vote-44259-246667’]”, img: [ 

“https://pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_iu=/60012913/DFPAudiencePixel;ord=1;dc_seg=1008207266?”, 
“//dmp.adform.net/dmp/profile/?pid=11091&sg=obchod%2025” ] }).run(); 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(rekordný utorok +877) 
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-
na-slovensku/ 

 
 

Za utorok pribudlo na Slovensku 877 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19, čo je 
najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie (68 v Banskobystrickom kraji – z toho okres Banská Bystrica (22), 
Brezno (11), Žiar nad Hronom (8), Lučenec (5), Veľký Krtíš (5), Žarnovica (4), Detva (3), Rimavská Sobota (3), 
Zvolen (3), Banská Štiavnica a Krupina po tri prípady). Laboratóriá v tento deň vyšetrili 8 679 odobratých vzoriek. 

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


Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 14 689 pozitívne testovaných na koronavírus a 55 úmrtí, pričom sa 
celkom testovalo 508 713 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

6. októbra 2020 (877 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali rekordných 68 nových prípadov pozitívne testovaného človeka 

(doteraz v BBSK celkom 882, v okrese Banská Bystrica 268). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: 
Bratislavský kraj 108 (2 969), Košický kraj 70 (1 621), Nitriansky kraj 48 (1 467), Prešovský kraj 166 (2 253), 
Trenčiansky kraj 72 (1 562), Trnavský kraj 112 (1 506) a Žilinský kraj 233 (2 429). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský 
Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov 
(25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21), Žilina (20), Piešťany (19), 
Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné 
(10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky 

(8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov 
(6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady 
mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri 
prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská 
Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy 
Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 55. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 173, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 5 200 ľudí. 
Hospitalizovaných je 340 pacientov, u 282 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 26. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 704. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 9 
434. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je k dnešnému dňu 10 pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 14 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

V Detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a s ňou 
súvisiaci nedostatok personálu na operačných sálach (1 pacient a 12 zamestnancov bolo pozitívne testovaných 
na ochorenie COVID-19) sú až do odvolania zrušené všetky plánované operačné výkony. Akútnu zdravotnú 
starostlivosť poskytuje nemocnica nepretržite a v plnom rozsahu, špecializované ambulancie fungujú taktiež 
neobmedzene 

5. októbra 2020 (320 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 49 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

v BBSK celkom 814, v okrese Banská Bystrica 246). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 30 
(2 861), Košický kraj 39 (1 551), Nitriansky kraj 20 (1 419), Prešovský kraj 84 (2 087), Trenčiansky kraj 32 (1 
490), Trnavský kraj 33 (1 394) a Žilinský kraj 33 (2 196). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (27), Prešov (24), Banská Bystrica (22), 
Bardejov (22), Košice (20), Dolný Kubín (17), Trenčín (17), Stará Ľubovňa (16), Trnava (15), Nitra (12), Myjava 
(9), Brezno (7), Detva (7), Skalica (7), Gelnica (6), Svidník (6) a Trebišov (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v 
okresoch Námestovo, Sabinov a Zvolen, štyri prípady mali okresy Košice a okolie, Krupina, Piešťany, Stropkov a 
po tri prípady mali okresy Humenné, Levice, Michalovce, Spišská Nová Ves a Tvrdošín. Dva prípady boli v 

okresoch Bánovce nad Bebravou, Čadca, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Pezinok, Prievidza, 
Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom a Žilina, jeden prípad zaznamenali okresy Dunajská Streda, 
Ilava, Levoča, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Senec, Senica, Snina a Šaľa. Je medzi nimi 167 
žien a 153 mužov, sú vo veku od 2 do 97 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 55. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 162, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 5 027 ľudí. 
Hospitalizovaných je 311 pacientov, u 264 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 13 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 24. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 679. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 8 
730. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je k dnešnému dňu 10 pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 12 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

V Detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a s ňou 
súvisiaci nedostatok personálu na operačných sálach (1 pacient a 12 zamestnancov bolo pozitívne testovaných 
na ochorenie COVID-19) sú až do odvolania zrušené všetky plánované operačné výkony. Akútnu zdravotnú 
starostlivosť poskytuje nemocnica nepretržite a v plnom rozsahu, špecializované ambulancie fungujú taktiež 
neobmedzene 

4. októbra 2020 (353 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali 8 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 765, v okrese Banská Bystrica 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 49 
(2 831), Košický kraj 45 (1 512), Nitriansky kraj 17 (1 399), Prešovský kraj 118 (2 003), Trenčiansky kraj 37 (1 
458), Trnavský kraj 44 (1 361) a Žilinský kraj 35 (2 163). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (34), Bardejov (31), Stropkov (30), 
Dunajská Streda (19), Prievidza (16), Svidník (14), Žilina (14), Stará Ľubovňa (13), Trnava (13), Michalovce (12), 
Vranov nad Topľou (12), Nové Zámky (11), Sobrance (11), Trenčín (11), Malacky (9), Košice (7) a Spišská Nová 
Ves (7). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Čadca, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Prešov, štyri 

prípady mali okresy Banská Bystrica, Galanta, Humenné, Ružomberok, Sabinov, Senica, Trebišov, po tri prípady 
mali okresy Komárno, Pezinok, Senec a Tvrdošín. Dva prípady mali okresy Košice a okolie, Liptovský Mikuláš, 



Partizánske, Poprad, Skalica, jeden prípad zaznamenali okresy Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, 
Kežmarok, Levice, Levoča, Martin, Myjava, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, 
Snina, Topoľčany, Zlaté Moravce, Zvolen a Žiar nad Hronom. Je medzi nimi 181 žien a 172 mužov, sú vo veku od 
1 do 93 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 55. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 37, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 865 ľudí. 
Hospitalizovaných je 279 pacientov, u 242 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 13 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 24. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 679. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 8 
572. 

K dnešnému dňu je v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici 19 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 
na umelej pľúcnej ventilácii sú traja. Zároveň bolo pozitívne testovaných 12 zamestnancov Rooseveltky V Detskej 
fakultnej nemocnici zaznamenali jedného pacienta 11 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19. 

3. októbra 2020 ( 818 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali 37 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 757, v okrese Banská Bystrica 224). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 82 
(2 782), Košický kraj 105 (1 467), Nitriansky kraj 96 (1 382), Prešovský kraj 204 (1 885), Trenčiansky kraj 79 (1 
421), Trnavský kraj 60 (1 317) a Žilinský kraj 155 (2 128). 

Nový koronavírus v sobotu zachytili v okresoch Košice (64). Bratislava (54), , Bardejov (52), Námestovo (48), 
Nitra (33), Humenné (32), Tvrdošín (29), Martin (24), Nové Zámky (24), Prievidza (20), Skalica (20), Stropkov 
(20), Svidník (20), Žilina (17). Prešov (16), Stará Ľubovňa (16), Zlaté Moravce (15), Poprad (14), Považská 
Bystrica (14), Ružomberok (14), Spišská Nová Ves (14), Trenčín (14), Vranov nad Topľou (13), Dolný Kubín 

(12), Komárno (12), Púchov (12), Senec (12), Senica (12), Malacky (10), Michalovce (10), Sobrance (10), 
Topoľčany (10), Detva (9), Košice okolie (9), Banská Bystrica (8), Dunajská Streda (8), Trnava (8), Medzilaborce 
(7), Myjava (7), Galanta (6), Pezinok (6), Veľký Krtíš (6), Ilava (5), Levoča (5),Liptovský Mikuláš (5), Zvolen (5), 
Snina (4), Trebišov (4), Bánovce nad Bebravou (3), Gelnica (3), Hlohovec (3), Nové Mesto nad Váhom (3), 
Piešťany (3), Sabinov (3), Brezno (2), Bytča (2), Čadca (2), Lučenec (2), Rimavská Sobota (2), Banská Štiavnica 
(1), Kežmarok (1), Kysucké Nové Mesto (1), Levice (1) Partizánske (1), Šaľa (1), Turčianske Teplice (1), 
Žarnovica (1) a Žiar nad Hronom (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 55. Na Slovensku pribudlo jedno 
potvrdené úmrtie s koronavírusom. 81-ročná pacientka zomrela ešte 18. septembra v košickej nemocnici. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 35, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 828 ľudí. 
Hospitalizovaných je 275 pacientov, u 238 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 13 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 24. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 679. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 8 
256. 

2. októbra 2020 (704 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali rekordných 74 nových prípadov pozitívne testovaného človeka 

(doteraz v BBSK celkom 720, v okrese Banská Bystrica 216). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: 
Bratislavský kraj 72 (2 700), Košický kraj 57 (1 362), Nitriansky kraj 108 (1 286), Prešovský kraj 149 (1 681), 
Trenčiansky kraj 69 (1 342), Trnavský kraj 41 (1 257) a Žilinský kraj 105 (1 973). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (80), Prievidza (53), Nové Zámky (43), 
Bardejov (41), Nitra (35), Košice (33), Námestovo (32), Stará Ľubovňa (28), Trnava (22), Prešov (21), Banská 
Bystrica (19), Dolný Kubín (19), Veľký Krtíš (18), Pooprad (17), Žilina (15), Malacky (13), Svidník (13), Tvrdošín 
(12), Zlaté Moravce (12), Martin (11), Dunajská Streda (9), Liptovský Mikuláš (9), Komárno (8), Stropkov (8), 
Humenné (7), Košice a okolie (7), Banská Štiavnica (6), Levice (6), Senec (6), Zvolen (6), Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Detva, Michalovce, Ružomberok a Snina, štyri prípady mali okresy 
Brezno, Galanta, Ilava, Kežmarok, Sabinov , Sobrance a Trebišov. Po tri prípady mali okresy Bánovce nad 
Bebravou, Piešťany, Púchov, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín a Žarnovica, dva prípady boli v okresoch 

Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Revúca, Rimavská Sobota a jeden prípad zaznamenali okresy 
Bytča, Čadca, Gelnica, Krupina, Lučenec, Myjava, Poltár, Senica, Šaľa a Vranov nad Topľou. Je medzi nimi 393 
žien a 311 mužov, sú vo veku od 2 do 92 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 54. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 37, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 793 ľudí. 
Hospitalizovaných je 275 pacientov, u 235 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 15 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 22. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 567. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 7 
474. 

1. októbra 2020 ( 679 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 49 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 646, v okrese Banská Bystrica 197). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 101 
(2 628), Košický kraj 69 (1 305), Nitriansky kraj 95 (1 187), Prešovský kraj 136 (1 532), Trenčiansky kraj 58 (1 
273), Trnavský kraj 53 (1 216) a Žilinský kraj 147 (1 868). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Tvrdošín (54), Bratislava (52), Bardejov (50), Nové 
Zámky (40), Prievidza (38), Námestovo (34), Trnava (27), Banská Bystrica (23), Svidník (22), Nitra (19), 
Topoľčany (19), Liptovský Mikuláš (17), Sobrance (16), Trebišov (16), Žilina (16), Humenné (15), Košice (12), 
Komárno (11), Prešov (11), Galanta (10), Malacky (10), Spišská Nová Ves (10), Michalovce (9), Senec (9), Stará 

Ľubovňa (9), Brezno (8), Dolný Kubín (8), Stropkov (8), Myjava (7), Poprad (7), Snina (7), Lučenec (6), Martin (6), 
Piešťany (6), Trenčín (6), Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Čadca a Gelnica, štyri prípady mali okresy 
Bytča, Sabinov, Skalica a Veľký Krtíš, po tri prípady okresy Dunajská Streda, Považská Bystrica, Senica, Šaľa a 



Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levice, Púchov, Žarnovica a Žiar nad 
Hronom, jeden prípad zaznamenali okresy Košice a okolie, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Ružomberok a Zlaté Moravce. Je medzi nimi 364 žien a 315 mužov, sú vo veku od 
niekoľkých mesiacov do 88 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 54. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 136, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 756 ľudí. 
Hospitalizovaných je 251 pacientov, u 215 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 15 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 24. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 552. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 6 
807. 

30. septembra 2020 ( 797 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali rekordných 60 nových prípadov pozitívne testovaného človeka 

(doteraz v BBSK celkom 597, v okrese Banská Bystrica 174). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: 
Bratislavský kraj 91 (2 527), Košický kraj 95 (1 236), Nitriansky kraj 100 (1 083), Prešovský kraj 121 (1 396), 
Trenčiansky kraj 76 (1 215), Trnavský kraj 91 (1 163) a Žilinský kraj 163 (1 721). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Námestovo (71), Bratislava (62), Tvrdošín (47), 
Bardejov (45), Nitra (37), Košice (35), Prievidza (31), Nové Zámky (28), Trnava (25), Senica (22), Banská 
Bystrica (21), Poprad (21), Dunajská Streda (20), Komárno (20), Spišská Nová Ves (19), Prešov (17), Trebišov 

(17), Brezno (15), Myjava (13), Skalica (13), Nové Mesto nad Váhom (12), Pezinok (12), Senec (12), Stará 
Ľubovňa (12), Liptovský Mikuláš (10), Sobrance (10), Trenčín (10), Žilina (10), Dolný Kubín (9), Martin (9), Vranov 
nad Topľou (9), Topoľčany (8), Veľký Krtíš (8) Michalovce (7), Sabinov (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v 
okresoch Galanta, Košice a okolie, Lučenec a Malacky, štyri prípady boli v okresoch Snina, Zvolen, Žiar nad 
Hronom, tri prípady v okrese Bánovce nad Bebravou, Čadca, Hlohovec, Kežmarok, Levice, Partizánske, Piešťany 
a Ružomberok. Dva prípady boli v okresoch Detva, Ilava, Púchov, Šaľa a Zlaté Moravce, jeden prípad 
zaznamenali okresy Gelnica, Humenné, Krupina, Levoča, Medzilaborce, Rožňava, Stropkov a Turčianske 
Teplice. Je medzi nimi 417 žien a 380 mužov, sú vo veku od 2 do 93 rokov 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 48. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 225, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 620 ľudí. 
Hospitalizovaných je 259 pacientov, u 218 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 11 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 23. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 478. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 6 
270. 

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici malo pozitívny výsledok testovania 
na Covid – 19 desať lekárov z troch oddelení. Všetci pozitívne testovaní lekári sú v karanténe, nemocnica 
postupuje v zmysle usmernení hlavného hygienika SR Vzniknutá situácia v Rooseveltke poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti doposiaľ neovplyvnila ani žiadnym spôsobom neobmedzila. 

29. septembra 2020 ( 567 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 24 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 537, v okrese Banská Bystrica 153). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 74 
(2 436), Košický kraj 75 (1 141), Nitriansky kraj 50 (983), Prešovský kraj 156 (1 275), Trenčiansky kraj 43 (1 139), 
Trnavský kraj 40 (1 072) a Žilinský kraj 105 (1 558). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (53), Humenné (46), Martin (31), Svidník 
(24), Bardejov (23), Spišská Nová Ves (23), Dolný Kubín (21), Komárno (21), Námestovo (21), Prievidza (21), 

Nové Zámky (17), Košice (16), Trnava (15), Poprad (14), Senica (14), Nitra (13), Prešov (11), Sabinov (10), 
Sobrance (10), Trebišov (10), Banská Bystrica (9), Košice a okolie (9), Liptovský Mikuláš (9), Stará Ľubovňa (9), 
Pezinok (8), Tvrdošín (8), Nové Mesto nad Váhom (7), Senec (7), Ilava (6), Malacky (6), Michalovce (6), Skalica 
(6), Topoľčany (6), Žiar nad Hronom (6), Snina (5) a Žilina (5). Štyri prípady boli v okresoch Považská Bystrica, 
Ružomberok, Zvolen a tri prípady v okrese Stropkov. Dva prípady boli v okresoch Brezno, Bytča, Čadca, 
Hlohovec, Myjava, Piešťany, Trenčín, Turčianske Teplice a Vranov nad Topľou, jeden prípad zaznamenali okresy 
Banská Štiavnica, Galanta, Gelnica, Levice, Lučenec, Partizánske, Šaľa a Žarnovica. Je medzi nimi 315 žien a 
252 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 96 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 48. Pribudli tri potvrdené úmrtia. 
Ide o 78-ročného pacienta v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, muž zomrel 9. septembra. Pitva a 
laboratórne testy potvrdili úmrtie na ochorenie COVID-19 aj u 77-ročnej pacientky, ktorá 15. septembra zomrela 
vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. V prípade tretieho nového úmrtia ide o zosnulú 76-ročnú pacientku, ktorá 
zomrela 18. septembra v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 66, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 395 ľudí. 
Hospitalizovaných je 222 pacientov, u 187 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 18. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 360. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 5 
698. 

28. septembra 2020 ( 231 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka 

(doteraz v BBSK celkom 513, v okrese Banská Bystrica 144). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: 
Bratislavský kraj 29 (2 362), Košický kraj 19 (1 066), Nitriansky kraj 22 (933), Prešovský kraj 51 (1 119), 
Trenčiansky kraj 7 (1 096), Trnavský kraj 69 (1 032) a Žilinský kraj 34 (1 453). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Trnava (42), Humenné (16), Námestovo 
(16),Tvrdošín (16), Bratislava (13), Skalica (13), Prešov (12), Nitra (9), Pezinok (9), Nové Zámky (8), Sabinov (6), 
Senica (6), Sobrance (6), Trenčín (6) a Košice (5). Štyri prípady boli v okresoch Malacky, Michalovce, Poprad a 
Svidník, po tri prípady v okresoch Bardejov, Galanta, Komárno, Piešťany a Senec. Dva prípady boli v okresoch 



Hlohovec, Košice a okolie, Snina a Trebišov, jeden prípad zaznamenali Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, 
Levice, Martin, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Topoľčany, Vranov nad Topľou a Žilina. Je medzi nimi 121 žien a 
110 mužov, sú vo veku od 6 do 95 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 45. Pribudlo 45. potvrdené 
skonanie na toto ochorenie. Zosnulý je 70-ročný pacient, zomrel 23. septembra v nemocnici s poliklinikou v 
Galante. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 35, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 329 ľudí. 
Hospitalizovaných je 254 pacientov, u 206 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 13 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 21. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 419. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 5 
200. 

27. septembra 2020 ( 265 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali 20 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 513, v okrese Banská Bystrica 144). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 48 
(2 333), Košický kraj 21 (1 047), Nitriansky kraj 16 (911), Prešovský kraj 10 (1 068), Trenčiansky kraj 12 (1 089), 
Trnavský kraj 30 (963) a Žilinský kraj 108 (1 419). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okrese Námestovo (70), ďalej v Bratislave (41), okrese Martin (16), 
Dunajská Streda (12), v Košiciach (12), ďalšie prípady boli v okrese Tvrdošín (11), Galanta (9), Komárno (7), 
Hlohovec (6), Zvolen (6), Banská Bystrica (5), Spišská Nová Ves (5) a Trenčín (5). Štyri prípady boli v okresoch 

Bardejov, Poprad, Ružomberok a Zlaté Moravce, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Košice a okolie, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Prievidza, Senec, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom a Žilina. Dva prípady 
boli v okrese Trnava, jeden prípad zaznamenali Čadca, Detva, Kežmarok, Levice, Malacky, Nitra, Považská 
Bystrica, Revúca, Senica, Snina, Trebišov a Žarnovica. Je medzi nimi 127 žien a 138 mužov, sú vo veku od 2 do 
93 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 45. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 116, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 294 ľudí. 
Hospitalizovaných je 197 pacientov, u 167 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 15. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 360. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 5 
086. 

26. septembra 2020 (478 nových prípadov, druhý najvyšší denný prírastok) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali 24 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 493, v okrese Banská Bystrica 139). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 86 
(2 285), Košický kraj 53 (1 026), Nitriansky kraj 64 (895), Prešovský kraj 72 (1 058), Trenčiansky kraj 37 (1 077), 
Trnavský kraj 46 (933) a Žilinský kraj 96 (1 311). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (70), Námestovo (59), Nové Zámky (20), 
Trnava (20), Košice (19), Bardejov (16), Nitra (16), Topoľčany (16), Banská Bystrica (15), Galanta (12), Svidník 
(12), Senec (11), Spišská Nová Ves (11), Prievidza (10), Stropkov (10), Poprad (9), Nové Mesto nad Váhom (8), 

Považská Bystrica (8), Senica (8), Stará Ľubovňa(8), Dunajská Streda (7), Žilina (7), Dolný Kubín (6), Martin (6), 
Michalovce (6), Snina (6), Sobrance (6), Bánovce nad Bebravou (5), Humenné (5), Tvrdošín (5). Štyri prípady boli 
v okresoch Hlohovec, Komárno, Košice a okolie, Levice, Šaľa, po tri prípady v okresoch Brezno, Ilava, Kysucké 
Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Malacky, Ružomberok, Vranov nad Topľou a Zvolen. Po dva prípady mali okresy 
Čadca, Pezinok a Žiar nad Hronom, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Detva, Kežmarok, Medzilaborce, 
Myjava, Partizánske, Prešov, Rožňava, Skalica, Trenčín a Turčianske Teplice. Je medzi nimi 235 žien a 243 
mužov, sú vo veku od 3 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 44. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 80, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 178 ľudí. 
Hospitalizovaných je 199 pacientov, u 169 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 15. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 360. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 4 
856. 

25. septembra 2020 (rekordných 552 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 29 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 469, v okrese Banská Bystrica 124). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 97 
(2 199), Košický kraj 72 (973), Nitriansky kraj 90 (831), Prešovský kraj 91 (986), Trenčiansky kraj 72 (1 040), 
Trnavský kraj 32 (887) a Žilinský kraj 69 (1 215). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (80), Prievidza (46), Nové Zámky (40), 
Tvrdošín (30), Košice (24), Nitra (21), Bardejov (20), Komárno (19), Námestovo (18), Trnava (17), Sobrance (16), 
Spišská Nová Ves (15), Stará Ľubovňa (14), Poprad (12), Kežmarok (9), Prešov (9), Trenčín (9), Liptovský 

Mikuláš (8), Senec (8), Snina (8), Dolný Kubín (7), Svidník (7), Žiar nad Hronom (7), Banská Bystrica (6), Malacky 
(6), Michalovce (6), Topoľčany (6), Nové Mesto nad Váhom (5), Stropkov (5). Štyri prípady boli v okresoch 
Galanta, Partizánske, Veľký Krtíš, po tri prípady v okresoch Banská Štiavnica, Dunajská Streda, Hlohovec, 
Humenné, Ilava, Košice a okolie, Martin, Pezinok, Rožňava, Trebišov. Po dva prípady mali okresy Bánovce nad 
Bebravou, Brezno, Čadca, Gelnica, Levice, Levoča, Piešťany, Púchov, Revúca, Skalica, Šaľa, Zvolen, jeden 
prípad zaznamenali okresy Detva, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Medzilaborce, Myjava, Sabinov, 
Senica. Je medzi nimi 290 žien a 262 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 90 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o troch a je oficiálne na čísle 44. Pribudla 
67-ročná pacientka, ktorá bola hospitalizovaná vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec, n.o. Ministerstvo 
zdravotníctva informovalo, že sa potvrdili aj ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Ide o 67-



ročnú ženu hospitalizovanú v Univerzitnej nemocnici Bratislava a 87-ročnú pacientku hospitalizovanú v Nemocnici 
s poliklinikou Michalovce. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 62, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 098 ľudí. 
Hospitalizovaných je 185 pacientov, u 157 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 14. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 338. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 4 
458. 

24. septembra 2020 (419 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 25 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 440, v okrese Banská Bystrica 118). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 73 
(2 102), Košický kraj 35 (901), Nitriansky kraj 51 (741), Prešovský kraj 52 (895), Trenčiansky kraj 41 (968), 
Trnavský kraj 42 (855) a Žilinský kraj 100 (1 146). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (54), Námestovo (45), Tvrdošín (26), 
Nové Zámky (19), Skalica (15), Trnava (15), Prievidza (14), Komárno (14), Spišská Nová Ves (13), Banská 

Bystrica (11), Košice (11), Prešov (10), Senec (10), Topoľčany (10), Trenčín (10), Dolný Kubín (9), Liptovský 
Mikuláš (9), Sabinov (8), Stará Ľubovňa (8), Humenné (7), Ilava (6), Nitra (6), Pezinok (6), Poprad (6), Bardejov 
(5), Senica (5), Trebišov (5). Štyri prípady boli v okresoch Snina a Žilina, po tri prípady v okresoch Bánovce nad 
Bebravou, Banská Štiavnica, Dunajská Streda, Hlohovec, Malacky, Michalovce, Myjava, Partizánske, Sobrance a 
Žiar nad Hronom. Po dva prípady mali okresy Čadca, Kežmarok, Martin, Šaľa a Žarnovica, jeden prípad 
zaznamenali okresy Bytča, Detva, Galanta, Levoča, Lučenec, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská 
Sobota, Ružomberok, Trenčianske Teplice, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Zvolen. Je medzi nimi 224 žien a 
195 mužov, sú vo veku od 1 do 92 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 41. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 58, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 036 ľudí. 
Hospitalizovaných je 160 pacientov, u 125 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 290. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 
971. 

Aktuálna situácia v banskobystrických ZŠ a MŠ k 25. septembru 2020 
K dnešnému dňu je z dôvodu pozitívne testovaných žiakov na COVID-19 prerušený výchovno-vzdelávací 

proces v jednej triede na ZŠ Gaštanová v Podlaviciach a v jednej triede na ZŠ Golianova na Uhlisku. Zároveň je 
naďalej zatvorená jedna trieda Materskej školy Magurská 14. 

Od včera sú v karanténe aj dve triedy druhého stupňa ZŠ Ďumbierska v Sásovej, kde boli pozitívne testovaní 
dvaja žiaci. Vzhľadom na to, že ide o druhý stupeň a vyučujúci sa medzi triedami striedajú, do doby kým ich 
neotestujú musia byť v 10 – dňovej karanténe aj oni. Z toho dôvodu sa bude celý druhý stupeň v ZŠ Ďumbierska 
vzdelávať dištančnou formou. 

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 (817), 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 
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. Je signifikantné, že v katranténe skončil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí… 

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) 
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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. 
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a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen 5 Martin  



a 3 
Žen

a 
5

5 
Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 



Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    



Žena 6
7 

  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    



Muž 6
0 

  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku    



Poprad 
Z 213 vyliečených bolo 52 hospitalizovaných v nemocniciach a 161 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o 

vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva. 
Žiaľ, pribudli aj dve úmrtia pacientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. Nemocnica Poprad v piatok 

nahlásila úmrtie u klientky Centra sociálnych služieb v Batizovciach, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. 
V nemocnici na oddelení so špeciálnym režimom pre podozrivých z ochorenia Covid-19 bola hospitalizovaná štyri 
dni. 

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 



Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo



vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 



Prievi
dza 

64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 



Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

15. apríla 2020 (114 nových prípadov) 



Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-
19, 92 pacientov má podozrenie na toto ochorenie. Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii. 

Ministerstvu zdravotníctva nahlásili nemocnice dve nové úmrtia na COVID-19. Prvou obeťou bola onkologická 
pacientka, ktorá zomrela vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimanna v Prešove. Bola pozitívne testovaná na 
koronavírus a hospitalizovaná bola na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny s obojstranným zápalom 
pľúc. 

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 



Trn
ava 

Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 



Pezi
nok 

DS
S 

Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS



S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest



ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 264, nasledujú Košický kraj – 106, 
Prešovský kraj – 101, Žilinský kraj – 95,Trenčiansky kraj – 92, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 61 a 



Nitriansky kraj s 50 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 425 mužov a 410 
žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 246 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 221, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 171 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 152 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 42 (u 3 osôb nie je uvedený vek). 

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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 



Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl V Názov okresu 



avie ek 
Muž 5

7 
Košice – 

okolie 
Muž 1

9 
Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  



Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  



Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2 Komárno v karanténe Gabčíkovo 



5 
Muž 2

9 
Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2 Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 



6 
Muž 3

9 
B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  



Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3 Banská v karant. stanici APZ 



4 Bystrica BA 
Žen

a 
2

2 
Levoča v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

2 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

1 
Zvolen v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

8 
Turčianske 

Teplice 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
4

2 
Prešov v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

3 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

2 
Pezinok v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Bánovce nad 

Bebr. 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
3

0 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

0 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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

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

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



4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3 Prešov 



3 
Muž 3

3 
Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 



Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 



Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 



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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

29. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž (19), okres Malacky 
- Muž (24), okres Bratislava 
- Muž (26), okres Prievidza 
- Muž (26), okres Vranov nad Topľou 
- Muž (28), okres Trenčín 
- Muž (28), okres Vranov nad Topľou 
- Žena (33), okres Banská Bystrica 
- Žena (34), okres Bratislava 
- Muž (36), okres Senica 
- Žena (40), okres Bratislava 



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

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

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

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

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

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



- Muž, UN Martin, 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto 
Vo zverejnených číslach za piatok ešte nie sú zahrnuté testy, ktoré robili súkromné laboratóriá. Z infikovaných 

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

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

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

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

NCZI: 
0-14 rokov = 7.89% 
15-29 rokov = 24.44% 
30-44 rokov = 33.84% 
45-59 rokov = 21.05% 
viac ako 60 rokov = 12.78% 
26. marca 2020 (43 nových prípadov) 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
Na Slovensku je momentálne jeden pacient s koronavírusom v kritickom stave, ktorý bojuje o život a je 

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

bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe. 
25. marca 2020 (10 nových prípadov) 
– žena, karanténa Gabčíkovo 



– muž, karanténa Gabčíkovo 
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda – žena, okres Partizánske 
– muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
– žena, okres Považská Bystrica 
– muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
– žena, okres Zlaté Moravce 
Pacienti z okolia Banskej Bystrice postihnutí koronavírusom sú hospitalizovaní na infektológii v Rooseveltovej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
– muž, FN Nitra, okres Nitra 
– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, drive RÚVZ Košice, okres Čadca 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– žena, FN Trnava, okres Piešťany 
– žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
– žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 



– žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom (cestovateľská 

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

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

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

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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, FNsP Prešov 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– žena, Michalovce 
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 



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

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

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

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

17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
– 4 osoby, Bratislava 
– 4 osoby, Žilina 
– 3 osoby, Dunajská Streda 
– 1 osoba, Revúca 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Prešov, 
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku, 
– žena, hospitalizácia, Ružomberok, 
– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, hospitalizácia, Revúca. 
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom: 



„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich 
sú momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej 
karanténe s ľahším priebehom ochorenia.“ 

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

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

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

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

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

oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku 



– žena, Martin, 34 rokov, pozitívna cestovateľská anamnéza, má trvalý pobyt v Prahe a bola na lyžovačke v 
Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení 

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

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

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

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

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

 
 

30. Spišskonovoveská zoo mala v lete rekordnú návštevnosť 
[07.10.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 
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Sezóna bola aj napriek pandémii dobrá. 
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi 

(13 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Návštevnosť zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi počas letných prázdnin lámala 

rekordy. 
V júli prešlo jej bránami 35 774 návštevníkov a v auguste 37 858. 
Uviedla to riaditeľka zoologickej záhrady Jana Dzuriková. 
Ako ďalej priblížila, počas letnej sezóny si ju do konca augusta pozrelo celkovo 104 599 ľudí. 
Je to len o 3 726 menej ako v minulom roku za rovnaké obdobie. 
Do zoo prišli ľudia z rôznych kútov Slovenska. 
Zo zahraničia mali záujem vidieť zoo na Spiši hlavne Česi. 
“Nakoľko bola zoo od 11. marca do 6. mája zatvorená, prišli sme o časť návštevníkov. V mesiacoch máj a jún 

mávame za normálnych okolností veľa školských výletov, čo pre nový koronavírus tento rok nebolo, napriek tomu 
hodnotím letnú sezónu ako dobrú,” skonštatovala Dzuriková. 

Počas zimy budú opravovať 
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi je otvorená do 31. októbra, po tomto termíne bude otvorený iba 

pavilón Aguaterra. 
“Po uzatvorení zoo pre verejnosť budeme robiť práce súvisiace so zazimovaním zvierat a nevyhnutné opravy 

chovných zariadení,” dodala riaditeľka. 
[Späť na obsah] 

 
 

31. Nový slovenský rekord v počte nakazených, 236 je z východu 
[07.10.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Daniela Marcinová] 
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Celkovo pribudlo 877 pozitívnych na Covid-19. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rekordných 877 nakazených pribudlo na Slovensku za uplynulý utorok. 
Z nich bolo 432 žien a 445 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. 
Pri počte 8 679 testoch ide o viac než 10-percentnú pozitivitu. 
Od začiatku pandémie sa teda ľudia na Slovensku infikovali vírusom SARS-CoV-2 už v 14 689 prípadoch, 

aktívne chorých je aktuálne 9 434 z nich. 
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Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. 
Najviac Prešov, Bardejov a Sabinov 
Najväčší počet nových pacientov zaznamenal opäť Bratislavský okres (74). 
Východoslovenské prvenstvo dosiahol okres Prešov (50), po ňom nasledujú okresy Bardejov (28), Sabinov 

(25), Košice (24), Stará Ľubovňa (22), Trebišov (17), Poprad (14) a Humenné (10). 
Menej než desať novonakazených evidujú v okresoch Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Stropkov (6), 

Kežmarok (4), Košice a okolie (4), Sobrance (4) či Svidník (3). 
O dva prípady vzrástli čísla v okresoch Gelnica, Medzilaborce a Rožňava a jednu pozitívnu vzorku mali okresy 

Levoča a Snina. 
V Košickom a Prešovskom kraji teda za utorok stúpal počet infikovaných o 236 prípadov. 
Úmrtia nepribudli 
Štatistiky evidujú rovných 5 200 vyliečených, za utorok sa k nim pripojilo ďalších 173 ľudí. 
Úmrtia zostávajú na čísle 55. 
V nemocniciach sa aktuálne nachádza 282 pozitívnych na Covid-19. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 

16 z nich a v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácií evidujú 26 pacientov. 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Rimavskosobotskí hokejisti odštartujú novú sezónu 
[07.10.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 
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V sobotu na domácom ľade začnú proti Spišiakom. 
RIMAVSKÁ SOBOTA. Už tento víkend prinesie začiatok novej sezóny 2. hokejovej ligy. Súťažné hokejky už 

vyťahujú aj v rimavskosobotskom tíme, ktorý sa znovu pokúsi zabojovať o víťazstvo v súťaži. 
“Ubehlo už sedem mesiacov, čo hokejisti HKM Rimavská Sobota odohrali posledný majstrovský zápas. Po 

tejto dlhej dobe sa už všetci tešíme na štart novej sezóny 2020/2021,” začal Marek Hanzel z HKM Rimavská 
Sobota. 

“Každá sezóna je iná, no táto bude naozaj špeciálna a asi aj nezabudnuteľná. Spôsobené to bude všetkými 
opatreniami, ktoré zakazujú prítomnosť divákov na športových podujatiach. Bude veľmi náročné hrať pred 
prázdnymi tribúnami, či už z psychických alebo finančných dôvodov. Preto veríme, že tieto opatrenia nebudú trvať 
príliš dlho a počas sezóny sa stretneme na štadióne,” pokračoval. 

Mužstvo trénera Jána Podkonického prešlo cez leto zmenami. Do kabíny prišli Rusi Kirill Romanov a Vladislav 
Solomonchak, ktorí pôsobili v druhej aj prvej lige. Pod HKM budú hrať s rodákom Georgym Vilchinskyim. 

Novou posilou je aj útočník Michal Babkovič. Pochváliť sa môže skúsenosťami zo zahraničia. Brankárskou 
jednotkou ostáva Karol Križan, ktorému budú kryť chrbát mladíci Mikuláš Mosný zo Zvolena a rimavskosobotský 
odchovanec Dominik Albert. 

Rozpis zápasov HKM Rimavská Sobota 2020/21. (zdroj: 2. hokejová liga) 
Tretia najvyššia hokejová súťaž bude opäť rozdelená do dvoch skupín. Soboťania budú v tej východnej 

bojovať s béčkom Spišskej Novej Vsi, Čaňou, Dolným Kubínom, Sabinovom, Trebišovom, Bardejovom a 

Kežmarkom. 
“V tejto sezóne sa môžeme tešiť aj na nový systém súťaže. V základnej časti odohráme s každým tímom dva 

zápasy, jeden doma a jeden vonku. Následne bude nasledovať nadstavbová časť, ktorá bude rozdelená na 
celoslovenskú a regionálnu. Do celoslovenskej postúpia prvé tri tímy z oboch skupín a odohrajú zápasy 
systémom každý s každým o nasadenie do play-off. Mužstvá umiestnené na 4. – 7. priečke odohrajú v skupinách 
zápasy medzi sebou. Víťazi skupín získajú posledné dve miestenky do play-off. Následne už nasleduje klasický 
systém play-off, štvrťfinále, semifinále, súboj o 3. miesto a finále. Všetky série sa budú hrať na 3 víťazné zápasy. 
Víťaz druhej ligy automaticky postupuje do prvej ligy,” ozrejmil Hanzel. 

HKM Rimavská Sobota začne svoju púť domácim zápasom proti Spišskej Novej Vsi B (10. 10. o 17.00 hod.). 

V klube vzhľadom na aktuálne opatrenia pripravujú priame prenosy. 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Krompachy opravili viaceré komunikácie v meste 
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Radnica si z rozpočtu na práce vyčlenila 65 000 eur. 
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Úprava cesty a parkoviska na Cintorínskej ulici v Krompachoch 
(4 fotografie) 
KROMPACHY. Mesto Krompachy v okrese Spišská Nová Ves pracuje na zlepšení ciest. 

Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, v tomto roku na opravu miestnych komunikácií vyčlenila 
65 000 eur. 

Vynovené parkovisko aj cesta s výjazdmi 
V prvej polovici roka sa opravila komunikácia a parkovisko na Hlavnej ulici pri potravinárskom reťazci. 
Rekonštrukcia tejto časti podľa primátorky mesta Ivety Rušinovej (nezávislá) stála 15 160,06 eura. 
Na Hlavnej ulici v stredu dokončujú ďalšiu časť komunikácie, ktorá sa nachádza za obchodným centrom v 

meste. 
V rámci investičných aktivít v roku 2020 bola opravená cesta s výjazdmi na hlavnú komunikáciu pred bytovými 

domami na Maurerovej ulici číslo 26, 27, 28, 30 a 31. 
Aj v tejto časti podľa radnice boli cesty v zlom technickom stave. 
Zamerali sa aj na výtlky či kanalizáciu 
Mesto v rámci obnovy komunikácií tiež opravilo výtlky a vpusty z cestných rigolov v intraviláne Krompách. 
Obnovené bolo zaústenie cestného rigola na Cintorínskej ulici, pretože počas výdatných dažďov voda 

pravidelne zaplavovala námestie. 
„Silné lejaky robili problém aj na Zemanskej ulici oproti kaplnke, kde sa vytvárala na chodníku a na ceste 

veľká mláka. V tejto časti sa opravila kanalizácia. Nepriechodná mláka sa robila aj pri trhovisku na Lorencovej 
ulici, kde sa opravil cestný vpust," uviedla samospráva s tým, že nielen v centre, ale aj v okrajových častiach 
mesta sa opravili výtlky na ceste. 

S opravami plánujú pokračovať 
Ako ďalej priblížila radnica, od Ulice SNP na Družstevnú ulicu smerom k železničnej stanici bola cesta v zlom 

technickom stave a kazila celkový dojem z vynoveného priestoru železničnej stanice. 
Preto v tomto roku opravil aj túto príjazdovú cestu. 
Mesto plánuje v budúcnosti obnoviť Ulicu SNP, Hornádsku ulicu a Ulicu 29. augusta. 
Rekonštrukcia sa dotkne pozemnej komunikácie a chodníkov. 
Rušinová dodala, že žiadosť o poskytnutie dotácie podalo mesto už pred vyše rokom, ale do dnešného dňa 

(streda, pozn. red.) nevie výsledok. 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Budú Spišskí Rytieri cválať na čiernom koni ? 
[07.10.2020; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 
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Basketbalisti Spišskej Novej Vsi prešli pred touto sezónou veľkými zmenami. Medzi nadšencami bastkebalu 

v Spišskej sa razom začalo hovoriť o titule. 
Pred sezónou 2020/2021 nastali v basketbalovom klube Spišskej Novej Vsi veľké zmeny. Verejnosť 

prekvapilo najmä angažovanie skúseného kouča Tea Hojča. Tento Slovinec už na slovenských palubovkách 
pôsobil. Hojč pôsobil na Slovensku od roku 2015 do 2019, keď viedol Patriotov Levice. Za ten čas získal 
majstrovský titul, Slovenský pohár a dvakrát sa stal najlepším trénerom sezóny. Angažovaním tohto trénera tak 
klub potvrdil svoje ambiciózne plány. 

Zmeny nenastali iba na trénerskom poste. Do klubu prišli známe mená zo slovenských paluboviek. Spišskú 
postupne posilnili Tomáš Mrviš, Michal Čekovský, Michal Baťka, a Adam Antoni 

Práve s bývalým hráčom Prievidze Adamom Antonim sme sa porozprávali o súčasnej sezóne. 
“Adam pôsobil si v Prievidzi. Čo ťa lákalo na tom, aby si sa vrátil späť do Spišskej ?” 
" Tak najväčším lákadlom bola nová koncepcia, nový tréner. Predo mnou boli podpísaní zaujímaví hráči. 

Myslím si, že tohto roku máme dobré družstvo, s ktorým môžeme dosiahnuť dobré výsledky." 
" V dnešný deň vás čaká zápas so Svitom. Čo očakávaš od tohto súpera ? " 
Ako vieme, Svit je veľmi dobrý súper ako v predchádzajúcich sezónach, tak aj teraz postavil veľmi dobré 

mužstvo. Musíme sa na nich veľmi dobre pripraviť, nesmieme nič podceniť. Menšou nevýhodou bude to, že 
hráme bez divákov. Hráme doma, diváci by nám mohli pomôcť. Bohužiaľ situácia je aká je. Musíme sa tomu 
prispôsobiť. 

" Pred novou sezónou prišlo do Spišskej Novej Vsi veľké meno v podobe Tea Hojča, ktorý na Slovensku 

získal množstvo úspechov. Ako sa ti spolupracuje s týmto trénerom ?" 
" Spolupráca sa mi veľmi páči. Som veľmi rád, že môžem trénovať pod týmto trénerom. Dúfam, že budeme 

mať úspešnú sezónu, keďže vieme, aký je to dobrý tréner a veľmi nám pomáha po basketbalovej stránke. " 
" Aké umiestnenie možno očakávaš na konci sezóny ?" 
" Očakávam čo najlepšie, nechcel by som hovoriť, že chceme byť prví alebo chceme byť druhí. Nechcem 

hovoriť konkrétne miesto. Chcem hovoriť tak, aby sme mali úspešnú sezónu a aby sme boli my s ňou spokojní, 
chcem tiež, aby sme sa z toho tešili. Verím tomu, že dosiahneme nejaký úspech 

https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/545368/budu-spisski-rytieri-cvalat-na-ciernom-koni.html?ref=rss


Určite nás čaká ešte veľa práce. Je začiatok sezóny, mám za sebou len tri zápasy Čaká nás veľmi veľa práce 
a je to dosť dlhá doba. Základná časť nám končí v marci. Keď skončí, uvidíme, ako sme na tom a potom sa 
budeme musieť pripravovať na play-off. To je pre nás tá najdôležitejšia časť sezóny." 

Adam Antoni (Pamula Viktor) 
" Do tímu prišli aj zahraniční hráči. Ako si s nimi zatiaľ spokojný ?" 
" Som veľmi spokojný. Určite sú to skúsení hráči. Čo sa týka obidvoch balkánskych hráčov. Veľmi dobre sa mi 

s nimi hrá. Takisto aj s Američanmi, majú skúsenosti, sú po individuálnej stránke veľmi kvalitní a taktiež nám 
vedia pomôcť." 

Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ochotu. 
[Späť na obsah] 

 
 

35. V tíme košických hokejistov je dvadsať nakazených hráčov 
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Oceliari majú nového výkonného riaditeľa. 
KOŠICE. Hokejisti HC Košice majú od stredy nového výkonného riaditeľa, ktorým sa stal Miloslav Klíma. 
Na starosti bude mať predovšetkým ekonomickú oblasť klubu. 
V minulosti bol okrem iného aj členom organizačného tímu hokejových majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov 

v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Zároveň bol vedúcim členom organizačného tímu aj na minuloročných majstrovstvách sveta v Košiciach. 
Jeho otec Miloslav Klíma starší pôsobil ako dlhoročný športový lekár Košíc i slovenskej reprezentácie. 
Predstavenie nového výkonného riaditeľa HC Košice 
(4 fotografie) 
Chce priviesť sponzorov 
Nový výkonný riaditeľ oceliarov chce pomôcť klub previesť náročným obdobím. 
((piano)) 
„Prichádzam vo veľmi ťažkých časoch. Koronakríza nám pokazila prakticky celú predošlú sezónu. Pevne 

verím, že situácia sa stabilizuje a čakajú nás lepšie časy. Mojím cieľom bude pokračovať vo finančnej stabilizácii 
klubu. Dôležité je najmä prežiť túto sezónu zo dňa na deň. 

Budeme pokračovať v bežných činnostiach, ktoré súvisia s fungovaním klubu. Chceme sa čo najlepšie 
pripraviť na nasledujúcu sezóna, ktorá bude pre Košice historickou, keďže budeme oslavovať storočnicu 
existencie,“ povedal Miloslav Klíma. 

Jednou z jeho pracovných náplní bude aj získať nových sponzorov a tým pádom aj zvýšiť rozpočet klubu. 
„Verím, že kontakty, ktoré mám, budú výhodou. Som presvedčený, že spolu s ľuďmi, ktorí už v klube pôsobia 

prinesieme nových partnerov. Mám už pripravený zoznam potenciálnych sponzorov, ktorých sa chystám v 
krátkom čase osloviť,“ uviedol Klíma. 

Nevedia, či stihnú zápas so Slovanom 
Košickí hokejisti by mohli po prerušení činnosti pre pozitívne prípady na Covid-19 začať opäť trénovať v 

priebehu budúceho týždňa. 
Súvisiaci článokCovid ďalej trápi extraligu, v karanténe je už piaty klub Čítajte 
„Postupne by sme mali tréningový proces rozbehnúť asi na budúci týždeň v utorok. Zatiaľ ale nie je isté, či 

budú hráči pripravení už na domáci zápas proti Slovanu, ktorý je naplánovaný na piatok 16. októbra. 
Momentálne všetko nasvedčuje tomu, že bude presunutých ešte veľa zápasov aj iných tímov, kde boli 

rovnako potvrdené pozitívne prípady koronavírusu. Sezóna bude veľmi chaotická,“ povedal prezident HC Košice 
Július Lang. 

Vedenie oceliarov konkretizovalo počty nakazených, ktoré doposiaľ neboli zverejnené. 
„Máme dvadsať nakazených hráčov a troch členov realizačného tímu. Celkovo sa teda ochorenie Covid-19 

potvrdilo u 23 ľudí. Je ťažké odhadnúť, kde to mohlo začať. Mohol to niekto priniesť do kabíny alebo sa mohli 
hráči nakaziť počas prípravných zápasov. 

Osobne si ale myslím, že nie je dôležité, kde to vzniklo. Podstatné je, že sme prijali opatrenia, hráči sa cítia 
dobre a situáciu máme pod kontrolou,“ skonštatoval Lang. 

[Späť na obsah] 
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