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1. Na Slovensku je vyše tisíc nových prípadov 
[09.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

VIAC AKO ŠTYRISTO ZACHYTILI NA VÝCHODE 
Pribudli úmrtia, obe obete sú z východu. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. O štatistikách výskytu nových prípadov Covid-19 na Slovensku za stredu ako 

prvý informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti. Pri 9 518 testoch bolo pozitívnych vzoriek 1 037. 
Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. Počet nakazených na 
Slovensku za jeden deň po prvýkrát prekročil hranicu tisíc prípadov. 

Viac ako štyristo východniarov 
Najviac pozitívne testovaných bol v okresoch Bratislava (85), Bardejov (73) a Prešov (65). Väčšie množstvo 

nových prípadov je na východnom Slovensku aj v okresoch Trebišov (56), Košice (44), Sabinov (30), Poprad (23) 
a Michalovce (17). Štrnásť nakazených má okres Vranov nad Topľou, o dvoch menej je v okrese Košice-okolie. 
Medzi ďalšími okresmi, v ktorých majú nakazení trvalý pobyt sú aj Sobrance (11), Stropkov (10), Humenné (9), 
Spišská Nová Ves (9), Svidník (8), Gelnica (7). Päť pozitívnych prípadov bolo v okrese Kežmarok, tri v okrese 



Snina, dva v okresoch Rožňava a Stará Ľubovňa a po jednom v Levočskom a Medzilaboreckom okrese. Na 
východom Slovensku počas stredy pribudlo 402 osôb s ochorením Covid-19. 

Dve úmrtia 
Na Slovensku pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia Covid19. Spolu tak máme v naše j krajine 57 

úmrtí na toto ochorenie. „Potvrdené úmrtie je u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v 
Michalovciach. Druhým potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v 
Prešove," uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. V nemocniciach je aktuálne 
hospitalizovaných 352 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na 
JIS je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, spolu na 
Slovensku prekonalo Covid19 5353 osôb. Na Slovensku sa doteraz urobilo 518 231 ukončených laboratórnych 
testov, celkový počet pozitívne testovaných osôb je na čísle 15 726, aktívnych prípadov je aktuálne 10 316. 
MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Mapa šírenia koronavírusu: V štyroch okresoch pribudlo vyše 50 prípadov 
[08.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 11:08; red] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-okresy-50-
pripadov 

 
 

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

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

Po uvoľnení opatrení začal počet nových prípadov na Slovensku opäť stúpať. V stredu 7. októbra pribudlo 1 
037 infikovaných, najviac v Bratislave. Celkový počet aktívnych prípadov je 10 316, čo je najviac od vypuknutia 
pandémie. 

Prehľad nových pozitívnych prípadov za 7. október 2020 podľa okresov: 
Bratislava (85) 
Bardejov (73) 
Prešov (65) 
Trebišov (56) 
Nitra (48) 
Veľký Krtíš (48) 
Košice (44) 
Námestovo (43) 
Trnava (37) 
Žilina (31) 
Sabinov (30) 
Tvrdošín (28) 
Martin (23) 
Poprad (23) 
Banská Bystrica (21) 
Dunajská Streda (21) 
Dolný Kubín (19) 
Liptovský Mikuláš (19) 
Brezno (18) 
Michalovce (17) 
Považská Bystrica (15) 
Prievidza (15) 
Vranov nad Topľou (14) 
Košice a okolie (12) 
Senec (12) 
Púchov (11) 
Sobrance (11) 
Stropkov (10) 
Zvolen (10) 
Hlohovec (9) 
Humenné (9) 
Myjava (9) 
Nové Zámky (9) 
Spišská Nová Ves (9) 

Komárno (8) 

https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-okresy-50-pripadov
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-okresy-50-pripadov


Svidník (8) 
Trenčín (8) 
Zlaté Moravce (8) 
Gelnica (7) 
Malacky (7) 
Detva (6) 
Ilava (6) 
Žiar nad Hronom (6) 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica 
Štyri prípady mal okres Skalica 
Tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, 

Topoľčany a Žarnovica 
Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa 
Jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok 
Ani jeden prípad nezistili v okresoch Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Revúca 
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] 

 
 

3. Slovensko prekonalo hranicu tisíc prípadov za deň 
[08.10.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Simona Mariničová] 

 
 

Simona Mariničová, redaktorka: 
„Za včerajší deň pribudlo na Slovensku 1 037 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o doterajší rekord 

v počte novonakazených za jeden deň. Vykonaných bolo viac ako 9 500 testov. Východné Slovensko eviduje 402 
infikovaných. Najviac nových prípadov pribudlo na východe v okresoch Bardejov – 73, Prešov 65, Trebišov 56 
a Košice 44. V okrese Sabinov je 30 novoinfikovaných, v okrese Poprad 23, Michalovce hlásia 17 nových 
prípadov, Vranov nad Topľou 14, Košice-okolie 12, Sobrance 11, Stropkov 10, po 9 okresy Humenné a Spišská 
Nová Ves, Svidník 8, Gelnica 7, Kežmarok 5, Snina 3, Rožňava a Stará Ľubovňa 2, Levoča a Medzilaborce 1 

nový prípad. 
Na Slovensku pribudli aj dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet obetí sa tak zvýšil na 57. 

Ochoreniu, ktoré spôsobuje koronavírus, podľahla 52-ročná pacientka, ktorá zomrela 12. septembra v Nemocnici 
v Michalovciach. Ďalšou obeťou je 91-ročná žena, ktorá zomrela 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v 
Prešove. 

Premiér Igor Matovič opäť požiadal občanov o mimoriadnu opatrnosť. Uviedol, že hygienici, sestry a lekári 
s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, ktorý je už 30-krát väčší ako v prvej vlne pandémie. Zároveň vyzval 
Slovákov, aby svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou pomohli tým najslabším, ktorí sa sami nevedia brániť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Koronavírus: Spresnili, odkiaľ pochádza tisícka nových nakazených 

(prehľad) 
[08.10.2020; aktuality.sk; Domáce správy; 10:50; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/828802/koronavirus-spresnili-odkial-pochadza-tisicka-novych-
nakazenych-prehlad/ 

 
 

Na Slovensku v stredu pribudlo 1037 nakazených novým koronavírusom z celkovo 9518 testov. 
Zároveň pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo tak Slovensko eviduje 57 úmrtí na 

toto ochorenie. 
Medzi potvrdenými prípadmi je podľa rezortu 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 

89 rokov. 
Noví nakazení v okresoch 
mesto Bratislava (85), 
Bardejov (73), 

https://www.aktuality.sk/clanok/828802/koronavirus-spresnili-odkial-pochadza-tisicka-novych-nakazenych-prehlad/
https://www.aktuality.sk/clanok/828802/koronavirus-spresnili-odkial-pochadza-tisicka-novych-nakazenych-prehlad/


Prešov (65), 
Trebišov (56), 
Nitra (48), 
Veľký Krtíš (48), 
Košice (44), 
Námestovo (43), 
Trnava (37), 
Žilina (31), 
Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), 
Martin (23), 
Poprad (23), 
Banská Bystrica (21), 
Dunajská Streda (21), 
Dolný Kubín (19), 
Liptovský Mikuláš (19), 
Brezno (18), 
Michalovce (17), 
Považská Bystrica (15), 
Prievidza (15), 
Vranov nad Topľou (14), 
Košice-okolie (12), 
Senec (12), 
Púchov (11), 
Sobrance (11), 
Stropkov (10), 
Zvolen (10), 
Hlohovec (9), 
Humenné (9), 
Myjava (9), 
Nové Zámky (9), 
Spišská Nová Ves (9), 

Komárno (8), 
Svidník (8), 
Trenčín (8), 
Zlaté Moravce (8), 
Gelnica (7), 
Malacky (7), 
Detva (6), 
Ilava (6), 
Žiar nad Hronom (6), 
5 prípadov: Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, 
4 prípady: Skalica, 
3 prípady: Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a 

Žarnovica. 
2 prípady: Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, 
1 prípad: Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 
MZ informuje, že v nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s novým koronavírusom alebo s 

podozrením naň. Potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 15 pacientov, 
podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 

Z ochorenia COVID-19 sa podľa MZ vyliečilo ďalších 153 pacientov, celkovo v krajine prekonalo COVID-19 
5353 osôb. Na Slovensku sa doteraz urobilo 518.231 ukončených laboratórnych testov. Celkový počet pozitívne 
testovaných osôb je na čísle 15.726, aktívnych prípadov v našej krajine je aktuálne 10.316. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Pribudlo viac ako tisíc prípadov a dve úmrtia. „Nebláznime, prosím,“ žiada 

premiér 
[08.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 10:50; Veronika Folentová] 

 
https://dennikn.sk/2077365/pribudlo-viac-ako-tisic-pripadov-a-dve-umrtia-neblaznime-prosim-ziada-
premier/ 

 
 

https://dennikn.sk/2077365/pribudlo-viac-ako-tisic-pripadov-a-dve-umrtia-neblaznime-prosim-ziada-premier/
https://dennikn.sk/2077365/pribudlo-viac-ako-tisic-pripadov-a-dve-umrtia-neblaznime-prosim-ziada-premier/


Sedem nemocníc má infekčné oddelenia zaplnené na viac ako polovicu. Aj keby začali počty nových prípadov 
klesať, počty hospitalizovaných budú podľa lekára ešte nejaký čas rásť. 

Na Slovensku prvýkrát pribudlo za deň viac ako tisíc nových infikovaných. Za stredu malo pozitívny test 1037 
ľudí. Aktívne chorých je viac ako 10-tisíc ľudí. Laboratóriá vyhodnotili 9518 testov. Viac ako tisíc nových 
prírastkov oznámil premiér Igor Matovič na svojom Facebooku ešte predtým, ako vyšli v oficiálnych štatistikách. 

Rekord padol aj v susednom Česku, kde po prvýkrát pribudlo za stredu viac ako 5-tisíc nových pozitívne 
testovaných. 

Premiér žiada ľudí, aby boli mimoriadne opatrní. „Odložme na chvíľu boj za svoje, svoje a svoje… a začnime 
sa biť aspoň na čas spolu za spoločné,“ napísal. Pre Slovensko je dnes podľa neho ťažká chvíľa. Hygienici, 
sestry a lekári podľa neho s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, ktorý je už 30-krát väčší (podľa počtu 
pozitívnych) ako vo vlne prvej. 

„Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 
ktorí sa sami bez nás nevedia brániť. Máme na to,“ napísal premiér. 

Dve nové úmrtia 
Vo štvrtok pribudli aj dve nové potvrdené úmrtia na COVID-19. Celkovo tak na toto ochorenie na Slovensku 

zomrelo 57 ľudí. 
Úmrtie na koronavírus potvrdili u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici 

v Michalovciach. Druhé potvrdené úmrtie je 91-ročná žena, ktorá zomrela 22. septembra vo Fakultnej nemocnici 
v Prešove. 

Nemocnice sa s narastajúcim počtom infikovaných výrazne zapĺňajú. Aktuálne je hospitalizovaných 352 
pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Pribudlo tak 12 ľudí. 

Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 
Vyliečilo sa 153 ľudí. 

„Dnešný počet zachytených infikovaných je dôsledok situácie posledných mesiacov. Pokiaľ budeme 
dostatočne testovať, tak počty budú ešte nejaký čas rásť,“ hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová. 

Aj keby všetci dôsledne dodržiavali sprísnené opatrenia prijaté minulý týždeň zamerané na osobnú ochranu 
(rúška, odstupy, dezinfekcia rúk) a na minimalizáciu počtu ľudí na jednom priestore - obmedzenie hromadných 
podujatí, prevádzok, tak ich účinok na poklese čísel uvidíme až zhruba o mesiac od ich prijatia, tvrdí. 

Nemyslí si však, že sa opatrenia poctivo dodržiavajú. „Stále vidím ľudí bez rúšok, dozvedáme sa o rôznych 
organizovaných akciách, čiže mám pocit, že viacerým stále nedochádza závažnosť situácie. Obávam sa, že 
mnohí sa spamätajú, až keď sa sami stretnú s týmto ochorením v bezprostrednej blízkosti a keď budú prudko rásť 
počty hospitalizovaných a úmrtí,“ dodala. 

Lekár: Máme ťažké prípady od 40 rokov 
Lekár z najväčšej infekčnej kliniky na bratislavských Kramároch Peter Sabaka hovorí, že im pribúdajú ťažké 

prípady. „Najmä pacientov vo vekovej kategórii od 40 do 65 rokov máme na jednotke intenzívnej starostlivosti 
v pomerne vážnom stave. Pomaly pribúdajú aj kriticky chorí nad 65 rokov, ktorých liečba je náročnejšia,“ povedal. 

Je podľa neho naozaj nevyhnutné, aby ľudia spolupracovali, nosili rúška, dodržiavali odstup a zrušili všetky 
návštevy a iné kontakty, ktoré nie sú nevyhnutné. 

Premiér očakáva, že po víkende by počty denných prírastkov mohli začať klesať, lebo sa prejavia prísnejšie 
opatrenie, ktoré štát od 1. októbra zaviedol. 

V nemocniciach sa to však tak rýchlo neprejaví. Lekár Sabaka očakáva, že aj keby sa teraz výrazne obmedzil 
počet nových infikovaných, tak počty hospitalizovaných pacientov budú rásť ešte zopár týždňov. 

Už teraz má pritom sedem z 12 nemocníc infekčné oddelenie zaplnené na viac ako polovicu. Stopercentne 
zaplnené infekčné oddelenie majú k 7. októbru nemocnice v Trenčíne a Martine. Preto už viaceré z nemocníc 
zmenili na infekčné postele aj lôžka z iných oddelení. 

Tak sa však môže obmedziť starostlivosť o pacientov s inými ochoreniami, ako je COVID-19. „Aktuálne máme 
467 lôžok na oddeleniach, kde sú COVID pacienti - zmenou lôžok vieme získať ďalších 701 lôžok, celkovo tak 
týchto lôžok bude 1168. 

Počty nových infikovaných stúpajú od utorka - v pondelok a v nedeľu boli prírastky nižšie, vyhodnotilo sa 
výrazne menej testov. Počet testov sa však javí ako nízky aj za stredu. Podiel pozitívnych testov z celkového 
počtu je viac ako desať percent. Znamená to, že každý desiaty otestovaný bol pozitívny. 

Medzinárodné organizácie odporúčajú, aby bol podiel pozitívnych testov menej ako päť percent, ak je to viac, 
znamená to, že v populácii sa pohybuje viac infikovaných, ako testy dokážu zachytiť, alebo že robíme málo 
testov. 

Najviac pozitívne testovaných pribudlo v Bratislave (85), Bardejove (73) a Prešove (65). Nasledujú: Trebišov 
(56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), Tvrdošín 
(28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš 
(19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), Košice 
a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné (9), 
Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. 

Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden 
prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

[Späť na obsah] 



 
 

6. Podrobnosti o tisícke prípadov: Na Bratislavu sa počtom nových nakazených 

doťahujú okresy na východe 
[08.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 10:36; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1035595/podrobnosti-o-tisicke-pripadov-na-bratislavu-sa-poctom-novych-
nakazenych-dotahuju-okresy-na-vychode/ 
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Otvoriť galériu 
Na Slovensku v stredu (7. 10.) pribudlo 1037 nakazených novým koronavírusom z celkovo 9518 testov. 
Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti, ako aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. 

Zároveň pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo tak Slovensko eviduje 57 úmrtí na 
toto ochorenie. Potvrdené úmrtie je podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej u 52-ročnej pacientky, ktorá 
zomrela 12. septembra v nemocnici v Michalovciach. Druhým potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. 
septembra vo fakultnej nemocnici v Prešove. 

Pozitívny výsledok testov mali podľa MZ ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov 
(65), Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov 
(30), Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), 
Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou 
(14), Košice-okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), 
Humenné (9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté 

Moravce (8), Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská 
Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, 
Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Medzi potvrdenými prípadmi je podľa rezortu 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 
89 rokov. MZ informuje, že v nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s novým koronavírusom 
alebo s podozrením naň. Potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 15 pacientov, 
podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 

Z ochorenia COVID-19 sa podľa MZ vyliečilo ďalších 153 pacientov, celkovo v krajine prekonalo COVID-19 
5353 osôb. Na Slovensku sa doteraz urobilo 518.231 ukončených laboratórnych testov. Celkový počet pozitívne 
testovaných osôb je na čísle 15.726, aktívnych prípadov v našej krajine je aktuálne 10.316. 

0 
Foto: 
Na Slovensku evidujeme prvýkrát cez 1000 nových prípadov. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Koronavírus / Pribudli dve úmrtia 
[08.10.2020; postoj.sk; Dnes treba vedieť; 10:25; Postoj] 

 
https://www.postoj.sk/62829/pribudli-dve-umrtia 

 
 

Do štatistík pribudlo 1037 pozitívnych, otestovali 9518 ľudí. V nemocniciach je oproti utorku o 21 pacientov s 
potvrdeným koronavírusom viac. 

Na Slovensku pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo Slovensko eviduje 57 úmrtí 
na toto ochorenie. Potvrdené úmrtie je podľa ministerstva zdravotníctva u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. 
septembra v nemocnici v Michalovciach. Druhým potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo 
fakultnej nemocnici v Prešove. 

V stredu bolo v nemocniciach hospitalizovaných 303 pacientov s potvrdených koronavírusom, z toho 27 
pripojených na pľúcnu ventiláciu. Na Jednotkách intenzívnej starostlivosti je 15 pacientov, na oddeleniach 
anesteziológie a intenzívnej medicíny je spolu 9 ľudí. 105 z hospitalizovaných sú na lôžkach s rozvodom kyslíka. 

Vyliečených je doteraz 5353, včera pribudlo do tejto štatistiky 153 ľudí. 
Pozitívny výsledok testov mali podľa ministerstva zdravotníctva ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava (85), 

Bardejov (73), Prešov (65), Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), 

https://www.cas.sk/clanok/1035595/podrobnosti-o-tisicke-pripadov-na-bratislavu-sa-poctom-novych-nakazenych-dotahuju-okresy-na-vychode/
https://www.cas.sk/clanok/1035595/podrobnosti-o-tisicke-pripadov-na-bratislavu-sa-poctom-novych-nakazenych-dotahuju-okresy-na-vychode/
https://www.postoj.sk/62829/pribudli-dve-umrtia


Žilina (31), Sabinov (30), Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), 
Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), 
Vranov nad Topľou (14), Košice-okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), 
Hlohovec (9), Humenné (9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), 

Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská 
Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, 
Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Medzi potvrdenými prípadmi je podľa rezortu 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 
89 rokov. 

Ministerstvo informuje, že v nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s novým 
koronavírusom alebo s podozrením naň. Potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti 
je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 

Z ochorenia COVID-19 sa podľa MZ vyliečilo ďalších 153 pacientov, celkovo v krajine prekonalo COVID-19 
5353 osôb. Na Slovensku sa doteraz urobilo 518 231 ukončených laboratórnych testov. Celkový počet pozitívne 
testovaných osôb je na čísle 15 726, aktívnych prípadov v našej krajine je aktuálne 10 316. 

Inzercia 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Aké 4 povolania letia medzi škôlkarmi? Deti na Spiši v tom majú jasno! 

Pozrite sa na ich mini mestečko 
[08.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 09:45; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1034896/ake-4-povolania-letia-medzi-skolkarmi-deti-na-spisi-v-tom-maju-jasno-
pozrite-sa-na-ich-mini-mestecko/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Čím chceš byť, keď vyrastieš? Detičky v Spišskej Novej Vsi v tom majú jasno. 

Medzi malými škôlkarmi totiž letia štyri povolania. Chlapci snívajú o profesii hasiča či policajta a dievčatá chcú 
byť lekárkami alebo predavačkami. A preto v materskej škole na Stolárskej ulici zriadili špeciálne mestečko s 
domčekmi, kde sa tí najmenší môžu realizovať. Nachádza sa vo vonkajšom areáli a tento zaujímavý nápad 
učenia hravou formou sa podľa tamojšej riaditeľky jednoznačne ujal. Fotogaléria 

5 
fotiek v galérii 
Toto detské mestečko by chceli využívať aj iné ratolesti na sídlisku Západ. Riaditeľka materskej školy Zlata 

Horváthová pre Nový Čas však uviedla, že domčeky môžu pre momentálnu hygienickú situáciu slúžiť len ich 
deťom. 

„Zapísaných máme 161 detí a v oddelení jasličiek je ešte ďalších 11. Počas úpravy školského dvora vrátane 
chodníkov sme vytvorili malé dopravné ihrisko a podarilo sa nám vytvoriť aj malé detské mestečko,“ pýši sa 
nápadom Horváthová. Náklady naň predstavovali zhruba 2 500 eur. 

„Sú to štyri domčeky, ktoré sa páčia rodičom a najmä deťom. Pripomínajú im štyri povolania, ktoré rady 
napodobňujú,“ dodala riaditeľka. Nedá sa teda vylúčiť, že o takých 15 - 20 rokov bude v Spišskej Novej Vsi viac 

práve lekárov, hasičov, policajtov či predavačiek, čiže momentálne medzi deťmi najpopulárnejších profesií. 
Otvoriť galériu 

„Hlavne nech sa zvýši zamestnanosť,“ poznamenala Horváthová. V meste celkovo pôsobí 19 materských škôl 
a po úspechu s týmto unikátnym detským mestečkom chcú ešte väčšie zriadiť aj pre verejnosť na dopravnom 
ihrisku. 

0 
Foto: 
Simone (5) sa páči profesia lekárky. Zdroj: kz 
Oliver (6) by chcel byť policajtom, keď vyrastie. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Je to zlé. Pribudol štvorciferný počet nakazených aj úmrtia 
[08.10.2020; ta3.com; Slovensko; 09:42; TA3 SITA TASR ČTK] 
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Odborníci neodporúčajú nosiť plastové rúška či štíty, pretože neprekrývajú dýchacie cesty účinne. 
Koronavírus sa vyskytol aj na Okresom súde v Trenčíne. Susedné Česko hlási opäť najvyšší prírastok prípadov 
od začiatku pandémie, Nemecko vyhlásilo za rizikové oblasti päť našich regiónov. Udalosti okolo pandémie s 
vami sledujeme online. 

10:40 Pozrite si správy o výsledkoch nového testovania z vysielania TA3 po 10. hodine.10:35 Druhý stupeň 
Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši je od štvrtka zatvorený. Rozhodol o tom 
miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dôvodom je pozitívny test na nový koronavírus u jedného z 
pedagogických zamestnancov.10:24 Od pondelka 12. októbra sa bude výučba na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre uskutočňovať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy. Tento spôsob výučby nahradí doterajšiu 
prezenčnú formu. Rozhodol o tom rektor UKF Libor Vozár.10:14 Chorobe Covid-19 podľahli ďalší dvaja pacienti, 
spolu tak evidujeme 57 obetí. V nemocnici v Michalovciach zomrela 12. septembra 52-ročná pacientka, druhou 
obeťou je 91-ročná pacientka, ktorá ochoreniu podľahla 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v Prešove.10:12 
Máme 303 hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19. Na JIS je 15 ľudí, 27 sú na umelej 
pľúcnej ventilácii. Vyliečilo sa ďalších 153 pacientov, celkovo ich počet stúpol na 5353.10:11 Pozitívny výsledok 
testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), Trebišov (56), Nitra (48), Veľký 
Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad 
(23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), 
Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14),Košice a okolie (12), Senec 
(12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), 

Hlohovec (9), Humenné (9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), 

Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). Päť 
pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady mal 
okres Skalica. 

Po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, 
Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, 
Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a 
Ružomberok.9:57 V Maďarsku v uplynulých 24 hodinách zomrelo v súvislosti s nákazou nového druhu 
koronavírusu 21 pacientov, testy na infekciu koronavírusom boli pozitívne v 932 prípadoch. Vyplýva to z 
aktuálnych, vo štvrtok zverejnených údajov vládneho servera koronavirus.gov.hu.9:40 Pribudlo vyše tisíc nových 
prípadov nákazy, čo je doteraz najviac. “1037 pozitívnych ľudí pri 9518 testoch,” napísal na Facebooku 
Matovič.9:24 Premiér Igor Matovič v statuse na Facebooku poukázal na to, že na Orave sa napriek veľmi 
vysokému výskytu nákazy obchádzajú pravidlá a v utajení sa tam konajú svadby a oslavy.9:01 Mesto Žilina 
sprísnilo v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou opatrenia v zariadení pre seniorov Úsmev. 
Zariadenie pre seniorov je uzatvorené, aktivity sú obmedzené, vychádzky seniorov sú dovolené len v exteriéri 
areálu a neodkladné úradné záležitosti sa môžu realizovať len v sprievode personálu.8:54 Nemecko 
zaznamenalo za posledných 24 hodín viac ako 4000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je výrazný 
nárast o viac než 1200 v porovnaní s predošlým dňom. Nemecko nezaznamenalo také vysoké denné počty 
nových prípadov od vrcholu pandémie z konca marca a začiatku apríla.8:30 Brazília prekonala v stredu hranicu 
päť miliónov prípadov nákazy a približuje sa aj k 150.000 úmrtiam. V krajine vládne v súčasnosti optimizmus, že 
šírenie nákazy sa spomaľuje.7:40 Americký prezident Donald Trump začal v stredu opäť úradovať z Oválnej 
pracovne Bieleho domu, do ktorej sa vrátil len dva dni po prepustení z nemocnice a celkovo šesť dní po tom, ako 
mu potvrdili ochorenie COVID-19. Prezident sa vrátil napriek varovaniam, že ostatných vo svojom okolí tak bude 
vystavovať riziku nákazy.7:20 Francúzsko zaznamenalo rekordných 18.476 nových prípadov infekcie novým 
druhom koronavírusu. Prírastok za predošlých 24 hodín oznámilo v stredu neskoro večer francúzske ministerstvo 
zdravotníctva.7:00 Novým koronavírusom sa na svete nakazilo vyše 36 miliónov ľudí. Vyplýva to z údajov 
americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa. Vyše polovicu prípadov hlásia tri najhoršie zasiahnuté krajiny, teda 
Spojené štáty, India a Brazília.6:55 V Českej republike pribudlo počas stredy rekordných 5335 nových prípadov 
nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie.6:50 Nemecká vláda 
vyhlásila za rizikové oblasti päť slovenských regiónov - Bratislavu, Žilinu, Prešov, Nitru a Trnavu. Na nemecký 
zoznam rizikových oblastí pribudli aj celé Gruzínsko, Jordánsko, Rumunsko či Tunisko a viaceré oblasti 
Holandska, Bulharska, Chorvátska, Litvy, Slovinska či Maďarska. Aktualizovaný zoznam zverejnil na svojej 
webovej stránke Inštitút Roberta Kocha.6:30 V Trenčianskom kraji objavili ďalšie ohniská nákazy koronavírusu. 
Pozitívne prípady potvrdili na Okresnom súde v Trenčíne. Viaceré pojednávania preto zrušia. Infikovaných odhalili 
aj vo výrobnom závode a v Domove sociálnych služieb na Myjave.6:20 Odborníci neodporúčajú nosiť plastové 
rúška či štíty. Zdôvodňujú to tým, že tieto pomôcky neprekrývajú dýchacie cesty spôsobom, aby účinne zabránili 
šíreniu vírusu do okolia. Neposkytujú ani ochranu porovnateľnú s látkovými či jednorazovými rúškami. Na 
sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva SR.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme 
sledovali aj včera, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj včera, pozrite si 
súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj včera, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo 
nákazy koronavírusom sme sledovali aj včera, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme 
sledovali aj včera, pozrite si súhrn. 

[Späť na obsah] 
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10. Slovensko prvýkrát prekonalo hranicu 1000 pozitívne testovaných za deň. 

Pribudli aj dve obete 
[08.10.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 09:36; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 
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Jedna pacientka zomrela v nemocnici v Michalovciach, ďalšia v Prešove. 
Zdieľať článok 
Premiér Igor Matovič oznámil na Facebooku výsledky testovania na koronavírus za uplynulý deň. Pozitívnych 

bolo 1 037 osôb pri 9 518 testoch. 
Pri dennom prírastku nakazených tak Slovensko po prvý raz prekonalo tisícovú hranicu. Ministerstvo 

zdravotníctva potvrdilo za stredu aj dve nové úmrtia. Spolu tak máme 57 obetí ochorenia COVID-19. 
Rezort priblížil, že potvrdené úmrtie je u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v 

Michalovciach. Ďalšou obeťou je 91-ročná pacientka, ktorá zomrela 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v 
Prešove. 

Vysoké čísla hlási viacero okresov 
Pozitívny výsledok testov mali za stredu ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov 

(65), Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov 
(30), Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), 
Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou 
(14), Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10) a Zvolen (10). 

Deväť prípadov hlásia okresy Hlohovec, Humenné, Myjava, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, o jeden menej 

okresy Komárno, Svidník, Trenčín a Zlaté Moravce. Po sedem pacientov pribudlo v okresoch Gelnica a Malacky, 
po šesť v okresoch Detva, Ilava a Žiar nad Hronom. Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad 
Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 

Štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. Medzi 1 037 prípadmi je 516 žien a 521 mužov, sú vo veku 
od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 

Stúpol aj počet hospitalizácií 
Po včerajšom dni sa zmenil aj stav v nemocniciach, kde prijali ďalších 12 pacientov. Aktuálne je 

hospitalizovaných 352 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, potvrdené ochorenie má 303 ľudí. 
Na jednotke intenzívnej starostlivosti leží 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 
Aktívnych prípadov našej krajine je aktuálne 10 316. Dobrou správou je, že sa vyliečilo ďalších 153 ľudí, spolu 

v našej krajine prekonalo COVID-19 5 353 osôb. 
Matovič tiež dodal, že dnes je pre Slovensko vážna chvíľa. Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl 

podľa slov Matoviča ledva zvládajú nápor, “ktorý je už 30krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej.” 
“Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 

ktorí sa sami bez nás nevedia brániť,” dodal premiér. 
1037 pozitívnych ľudí pri 9518 testoch PROSÍM, BUĎME VŠETCI MIMORIADNE OPATRNÍ Odložme na 

chvílu boj za svoje, svoje… 
Uverejnil používateľ Igor Matovic Štvrtok 8. októbra 2020 
Správu budeme aktualizovať. 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo rekordných 1037 nakazených a urobili 

9518 testov 
[08.10.2020; 24hod.sk; Z domova; 09:06; redakcia] 
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Za posledný deň (streda) na Slovensku pribudlo až 1037 prípadov nového koronavírusu. 

http://www.tvnoviny.sk/a/2009638
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Je to najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie a prvýkrát máme viac ako tisíc infikovaných za deň. 
Doterajším rekordom bolo 877 nových prípadov zo 6. októbra. Celkový počet pozitívne testovaných tak stúpol na 
15 726, ale aktívnych prípadov aktuálne máme 10 316.V stredu otestovali 9518 ľudí a od začiatku pandémie už 
na Slovensku urobili 518 231 testov. Medzi novými infikovanými je 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od 
niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 

Najviac nových prípadov má Bratislava 
Najviac ich pribudlo v okresoch Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), Trebišov (56), Nitra (48), Veľký 

Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31) a Sabinov (30).Pozitívny výsledok testov mali 
ľudia vyšetrení v okresoch Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), 
Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), 
Vranov nad Topľou (14), Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen 
(10), Hlohovec (9), Humenné (9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), 

Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6).Štyri okresy 
majú po päť nových prípadov (Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica), štyri pribudli v okrese 
Skalica a po tri zaznamenali v deviatich okresoch (Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany, Žarnovica).Po dva boli z okresov Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, 
Rožňava, Stará Ľubovňa a po jednom zaznamenali v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, 
Poltár a Ružomberok. 

Počet úmrtí sa zvýšil na 57 
Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil o 12 na 352. „Potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich, na 

JIS je 15 osôb a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov,“ priblížil rezort zdravotníctva. 
Ochorenie COVID-19 prekonalo ďalších 153 ľudí a vyliečených je tak už spolu 5353. Za posledných sedem dní u 
nás pribudlo až 4722prípadov (streda – 1037, utorok – 877, pondelok – 320, nedeľa – 353, sobota – 818, piatok – 
704, štvrtok – 679).Bohužiaľ pribudli aj dve obete a Slovensko ich už celkovo eviduje 57. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Po prvýkrát máme cez 1000 nových chorých, pri akejkoľvek chorobe 

zostaňte doma 
[08.10.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk] 
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Zdroj: Profimedia 
Najvyšší čas správať sa zodpovedne a pomôcť najslabším. 
Pribudla prvá tisícka nakazených koronavírusom, z ktorých miest je ich najviac. Každý, kto má prejavy 

akejkoľvek choroby, by mal v týchto dňoch zostať doma a rozhodne nechodiť ani do práce, ani medzi ľudí. 
Zatvorené sú opäť aj ďalšie školy a škôlky-. 

V stredu (7. 10.) pribudlo 1037 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 
Laboratória vykonali 9518 testov. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, celkovo je to už 5 353 vyliečených. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu 

COVID-19 stúpol na 57. 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 

Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, 
Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, 
Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, 
Poltár a Ružomberok. 

Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 
V nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na JIS je 

15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. 
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, od začiatku vypuknutia ochorenia 

sa u nás urobilo 518 231 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 10 316. 
O nových prípadoch informoval aj premiér Igor Matovič na svojom facebookovom profile a vyzval všetkých 

ľudí k veľkej opatrnosti. 
"PROSÍM, BUĎME VŠETCI MIMORIADNE OPATRNÍ 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/303849/na-slovensku-mame-az-1037-novych-chorych-premier-vyzval-ludi-k-opatrnosti
https://najmama.aktuality.sk/clanok/303849/na-slovensku-mame-az-1037-novych-chorych-premier-vyzval-ludi-k-opatrnosti


Odložme na chvílu boj za svoje, svoje a svoje … a začnime sa biť aspoň na čas spolu za spoločné. Áno, 
každý máme iný názor na čokoľvek, každý by sme to teraz určite robili lepšie … takééé prirodzené. 

Dnes je však pre Slovensko vážna chvíľa … hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú 
nápor, ktorý je už 30krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej!!! 

… a starí rodičia, chronicky chorí ľudia či onkologickí pacienti žijú v strachu, lebo niekto iný v tejto chvíli 
považuje svoju (absolútnu) slobodu za väčšie právo ako právo slabšieho na zdravie a život. 

Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 
ktorí sa sami bez nás nevedia brániť. Máme na to a #DámeTo ps. Rúško - Odstup - Ruky," napísal. 

Rekord aj v Českej republike 
V Českej republike pribudlo počas stredy rekordných 5335 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-

CoV-2. 
Je to vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie. S odvolaním sa na údaje zverejnené v noci na štvrtok na 

webe českého ministerstva zdravotníctva o tom informoval portál Novinky.cz. 
Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 95.360 ľudí, z ktorých 829 nákaze podľahlo. Z 

ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, sa dosiaľ vyliečilo 50.767 osôb. Momentálne je v Česku 
nakazených 43.764 ľudí, z toho 1563 je hospitalizovaných. 

Pri chorobe radšej zostaňte doma 
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyzval na sociálnej sieti ľudí, ktorí majú akékoľvek príznaky ochorenia 

COVID-19, aby nechodili do práce a nenavštevovali verejné miesta. 
Podľa úradu môže ísť o príznaky, ako celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená telesná teplota, 

ale aj bolesti hlavy a kĺbov či náhla strata čuchu a chuti. ÚVZ tvrdí, že posledné dni sa hromadia prípady, keď sa 
COVID-19 potvrdil u osôb, ktoré napriek klinickým príznakom navštevovali pracoviská, školy či verejné 
priestranstvá a nákazu tak rozšírili ďalej. 

„Verejnosť by sme zároveň chceli povzbudiť k rešpektovaniu opatrení, správnemu noseniu rúšok (prekryté 
ústa aj nosové dierky), dodržiavaniu odstupov od cudzích ľudí a pravidelnému umývaniu či dezinfekcii rúk. V 
súčasnej situácii ide o nosný pilier ochrany nášho zdravia,“ zdôraznil úrad. 

Podotkol tiež, že choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. ÚVZ ďalej 
vyzýva, aby občania v prípadoch podozrenia nechodili za svojím ošetrujúcim lekárom osobne bez ohlásenia. 

„Vopred ho telefonicky kontaktujte a informujte ho o svojom zdravotnom stave vrátane epidemiologickej a 
cestovateľskej anamnézy. Váš ošetrujúci lekár určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. Riaďte sa jeho 
pokynmi, pretože klinický stav ochorenia sa bez liečby a dohľadu lekára môže skomplikovať,“ podotkol ÚVZ. 

Zatvorené sú ďalšie školy aj škôlka 
Druhý stupeň Základnej školy (ZŠ) Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši je od štvrtka 

zatvorený. Rozhodol o tom miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dôvodom je pozitívny test na nový 
koronavírus u jedného z pedagogických zamestnancov. Informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória 
Čapčíková. 

Druhý stupeň ZŠ navštevuje celkovo 370 žiakov, tí sa od štvrtka až do odvolania učia online. “Doma zostávajú 
žiaci aj učitelia z ročníkov päť až deväť, prvého stupňa sa zatvorenie netýka. Rodičia už dostali informáciu cez 
portál EduPage. O všetkých zmenách budeme rodičov aj žiakov prostredníctvom tejto stránky informovať,” 
povedala riaditeľka školy Alena Ridzoňová. 

Predbežne by mala karanténa na druhom stupni základnej školy trvať do 12. októbra. Presný návrat detí do 
školských lavíc určí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši na základe 
výsledkov testovania. 

Mesto Senica zatvorí na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica od 
9. do 16. októbra Materskú školu (MŠ) L. Novomestského – elokované pracovisko J. Kráľa. Informovala 
hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. 

Pracovisko zatvoria z dôvodu potvrdeného pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 u jedného zo 
zamestnancov. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie v predškolskom zariadení sa jeho prevádzka 
opätovne obnoví od pondelka 19. októbra. 

„Rodičia detí, ktoré nie sú momentálne v škôlke, sú postupne so situáciou oboznamovaní telefonicky, ostatní v 
popoludňajších hodinách, keď si prídu do zariadenia po dieťa,“ uviedla Moravcová. 

Zamestnanec, ktorý mal pozitívny test, je momentálne v domácej izolácii a podľa pokynov RÚVZ Senica aj 
ďalší štyria zamestnanci, ktorí s ním prišli do kontaktu. 

Plastové štíty a rúška nechránia tak, ako by mali 
Odborníci neodporúčajú nosiť plastové rúška či štíty. Zdôvodňujú to tým, že tieto pomôcky neprekrývajú 

dýchacie cesty spôsobom, aby účinne zabránili šíreniu vírusu do okolia. Neposkytujú ani ochranu porovnateľnú s 
látkovými či jednorazovými rúškami. Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

Vysvetlil, že pri dýchaní, rozprávaní, spievaní či kriku z tela unikajú drobné kvapôčky, ktoré môžu obsahovať 
vírusy. Rúško má teda vytvoriť bariéru medzi dýchacími cestami a okolitým svetom. 

“Účinne chráni vtedy, ak jeho okraje priliehajú na pokožku tváre, ak je suché a zakrýva ústa aj nosové dierky. 
Cez tkaninu prekĺznu molekuly vzduchu, no podstatne väčšie kvapôčky s vírusom sa zachytia na povrchu rúška,” 
uviedol ÚVZ SR s tým, že nosením rúška sa podstatne znižuje riziko, že infekčné kvapôčky uniknú do prostredia 
a vdýchne ich iný človek, alebo že dopadnú na okolité povrchy a roznesú sa na rukách. 

Plastová bariéra pred ústami a nosom však zachytí iba väčšie kvapky, ktoré smerujú priamo na jeho povrch. 
Drobné kvapôčky môžu po stranách naďalej unikať do prostredia. Plastový materiál zároveň podľa hygienikov 
nemôže tesne obopínať horné dýchacie cesty, lebo by sa človek udusil. Nie je porézny, teda nefiltruje vzduch a 
nedá sa cez neho dýchať. 



ÚVZ SR tiež vysvetlil, že ochranný štít tváre je určený predovšetkým na ochranu očí. Využíva sa aj pri 
komunikácii s osobami s poruchou sluchu, ktoré potrebujú odčítať z pier. “Dýchacie cesty sú však chránené až 
vtedy, ak si pod štítom nasadíte aj rúško,” prízvukoval. 

Úrad tiež komentoval, že plastové rúška a štíty nespĺňajú požiadavky na vhodné prekrytie horných dýchacích 
ciest, preto sa nedajú nájsť ani v jeho odporúčaniach pre verejnosť. 

“Vhodné sú jednorazové zdravotnícke rúška alebo bavlnené rúška z husto tkanej bavlny,” dodal. Do akej 
miery v percentách pri akom odstupe nás rúška chránia, si môžete pozrieť v našom videu: 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Poliaček: Každé víťazstvo si treba vážiť 
[08.10.2020; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 
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Po dvojtýždňovej prestávke bez zápasu sa Martinčania v stretnutí proti reprezentačnej osemnástke rozbiehali 
pomalšie. O svojom víťazstve definitívne rozhodli gólom do prázdnej brány. 

Fakty o zápase 
HK Martin - SR 18 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) 
Góly: 24:00 Poliaček (Gimenez, Tabaček), 27:30 Paulíny (Barto, Smidžár) a 59:15 Barto (Paulíny, Tabaček), 

resp. 17:15 Sýkora (Molnár, Kmec). MARTIN: Bernát - Lavička, Tabaček, Dvořák, Ligas, Babka, Burzík, Bakala, 
Melcher - Smidžár, Murček, Poliaček - T. Nauš, Barto, Paulíny - Jurášek, Dírer, Pokrivčák - Gimenez, O. Grega, 
Rešetár. SR 18: Kubiridžák - Nátny, Miklovič, Bečár, Krakovský, Socha, Kmec, Eperješi - Bubica, Demek, Ožvald 
- Sýkora, Repčík, Molnár - Danielčák, Dej, Sokoli - Svitač, Mišiak, Kocúr. Strely: 45:27. Vylúčení: 9:4. Presilovky: 
1:1, oslabenia: 1:0. Rozhodovali: Vido - Ďurina, Ševčík. 

Po utorkovej prehre 3:7 v Spišskej Novej Vsi pricestovala v stredu reprezentačná osemnástka na Podháj. 

Proti Martinčanom, ktorí dva týždne nehrali žiadny zápas, začal výber SR 18 dobre a vďaka využitej presilovke sa 
dostal do vedenia. 

„V prvej tretine sme mali až päť vylúčených, čiže polovicu času úvodného dejstva strávilo naše mužstvo v 
oslabení. Za takýchto okolností sa ťažko dostáva do tempa, keďže vám to úplne nabúra celú koncepciu. Treba 
však pochváliť aj súpera. Očakávali sme, že sa mladíci budú dobre pohybovať, atakovať nás už pri zakladaní 
akcií, ale ukázali i solídnu prácu s pukom,“ vyzdvihol asistent martinského trénera Marek Žila aj výkon 
hosťujúceho celku. 

Naším sa v prostrednej časti, po presných zásahoch Poliačeka a Paulínyho, podarilo stretnutie otočiť. V 
záverečnej tretine už duel kontrolovali a víťazstvo v prvom súboji sezóny korunovali gólom do prázdnej brány, 
ktorý strelili 45 sekúnd pred koncom vo vlastnom oslabení. 

Prvý martinský presný zásah v novom ročníku strelil počas presilovky František Poliaček. Asistoval mu pri ňou 
i Španiel s americkými koreňmi Luis Gimenez, ale najpodstatnejšie bolo, že ním náš kanonier vyrovnal na 1:1 a 
nasmeroval tím za tromi bodmi. 

„Najmä v úvode bolo cítiť, že nám chýbala zápasová prax. Od druhej tretiny sme už mali zápas pod kontrolou, 
len nám chýbalo trochu viac dôrazu vo finálnej fáze. Nakoniec však všetko dopadlo dobre. Možno niekto od nás 
čakal šúverenejšie vystúpenie, ale dnes sa už žiadne víťazstvo nerodí ľahko, a preto si každú výhru treba vážiť,“ 
zdôraznil obávaný zakončovateľ. 

Následne povedal, že celá kabína sa na štart súťaže tešila a všetci sú radi, že sa môže hrať. Na druhej strane 
mužstvu veľmi chýbala podpora divákov, a preto sa hráči burcovali aspoň medzi sebou na striedačke. 

„Bez fanúšikov to nie ono. Nič sa ale nedá robiť, musíme sa s tým popasovať,“ pragmaticky zhrnul. 
V tíme hostí podal veľmi dobrý výkon len sedemnásťročný brankár Filip Kubiridžák. Kmeňový hráč Žiliny 

zlikvidoval 42 striel a prakticky až do konca držal svoje mužstvo v hre o body. 
„Podali sme kolektívny výkon, od ktorého sa môžeme odraziť. Včera v Spišskej sme sa rozbiehali, pričom 

dnes to už bolo lepšie. Dúfam, že sa na tejto vlne udržíme a s každým ďalším duelom bude stúpať i náš výkon,“ 
vyslovil želanie talentovaný gólman. 

Svoj kolektív, v ktorého drese nastúpil i šestnásťročný Martinčan Dávid Nátny, pochválil aj tréner Ivan Feneš. 
Ako zdôraznil v prípade jeho výberu nie sú najpodstatnejšie výsledky, ale predvedená hra a tá bola v stredu veľmi 
slušná. 

„V tíme máme deväť hráčov ročníkov 2004 a 2005, čo sú 15 a 16-roční chalani, pričom zvyšok tvoria 
sedemnásťroční hokejisti. Preto ma vždy poteší, keď dokážu konkurovať skúseným hokejistom prvej ligy. Je pred 
nami ešte veľký kus roboty, no máme na čom stavať a to je najpodstatnejšie,“ doplnil kouč slovenskej 
osemnástky. 

[Späť na obsah] 
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14. Počet infikovaných vrástov o vyše tisícku, okres Veľký Krtíš hlási 48 

nových prípadov COVID-19 
[08.10.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; (mb)] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22505576/pocet-infikovanych-vrastov-o-vyse-tisicku-okres-velky-krtis-hlasi-
48-novych-pripadov-covid-19.html 

 
 

Aktuálne je na Slovensku hospitalizovaných 352 pacientov. 
Počet pacientov s COVID-19 v stredu 7. 10. dramaticky stúpol. Rezort zdravotníctva informuje až o 1037 

nových prípadoch, z nich 117 hlásia z okresov v Banskobystrickom kraji. 
“Ukončených vyšetrení bolo 9 518. Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, celkovo je to už 5 353 vyliečených. Počet 

potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 stúpol na 57,” uvádza ministerstvo zdravotníctva v správe, 
zverejnenej na sociálnej sieti s tým, že p ozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), 
Bardejov (73), Prešov (65), Trebišov (56), Nitra (48),Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), 
Žilina (31), Sabinov (30), Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), 
Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), 
Vranov nad Topľou (14), Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen 
(10), Hlohovec (9), Humenné (9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), 

Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). Päť 
pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady mal 
okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, 
Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany,Rimavská Sobota, 
Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, 
Poltár a Ružomberok. 

“Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. V nemocniciach je 
hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na JIS je 15 osôb, podporu 
umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov,” konkretizuje rezort zdravotníctva. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Denný počet nových prípadov koronavírusu presiahol tisíc 
[08.10.2020; mytrnava.sme.sk; Trnava / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 
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Laboratória v stredu vyhodnotili 9518 testov. 
BRATISLAVA. Na Slovensku v stredu pribudlo 1037 nakazených novým koronavírusom z celkovo 9518 

testov. 
Ďalšie dve osoby pľúcnej formu ochorenia COVID-19 podľahli, od začiatku pandémie už 57. Informovalo o 

tom Ministerstvo zdravotníctva. 
Potvrdené úmrtie je u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v Michalovciach. Druhým 

potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v Prešove. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí 
V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, 

potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na JIS je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, spolu v našej krajine prekonalo COVID-19 5 353 osôb. 
Na Slovensku sa doteraz urobilo 518 231 ukončených laboratórnych testov, celkový počet pozitívne 

testovaných osôb je na čísle 15 726, aktívnych prípadov je aktuálne 10 316. 
Najviac nových prípadov v Bratislave 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 

Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 

Štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
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Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 
Matovič vyzval na opatrnosť 
Predseda vlády Igor Matovič opäť požiadal občanov o mimoriadnu opatrnosť. 
“Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, ktorý je už 30-krát väčší (podľa počtu 

pozitívnych) ako vo vlne prvej.” 
Igor Matovič zároveň vyzval občanov, aby svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou pomohli tým 

najslabším, ktorí sa sami nevedia brániť. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Počet nových prípadov Covid-19 prekonal tisícku 
[08.10.2020; mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; redakcia] 
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Pripbudli aj dve úmrtia na východe. V trenčianskom kraji pribudlo 75 nových prípadov. 
SLOVENSKO. V stredu zaznamenali epdemiológovia rekordných 1037 nových prípadov koronavírusu. 

Laboratóriá spravili 9518 testov. Prvý raz tak Slovensko prekonalo tisícovú hranicu. Najviac prípadov hlásia z 
Bratislavy (85) a Bardejova (73). V Trenčianskom kraji je za tento deň najmenší prírastok spomedzi všetkých 
krajov, 75 prípadov. Premiér vyjadril na sociálnej siete znepokojenie. „Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a 
pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším,“ vyzýva Igor Matovič. 

Pozrite si prehľad nových prípadov 
Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo 

(43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), 
Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica 
(15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), 
Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné (9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), 

Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad 
Hronom (6). 

Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 
Štyri prípady mal okres Skalica 
Po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, 

Topoľčany a Žarnovica. 
Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa. 
Jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 
Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 
Pribudli aj dve úmrtia na pľúcnu formu Covid-19, ich celkový počet sa tak zvýšil na 57. Úmrtia hlásia 

nemocnice v Michalovciach a Prešove. 
V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, 

potvrdené ochorenie má 303 ľudí. 
Na JIS je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 
Zdroj: (MZ SR, NCZI) 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Humenský atletický areál je o krok bližšie. Prebieha verejné obstarávanie 
[08.10.2020; hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Horného Zemplína; 00:00; 

Jana Otriová] 
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Atletický zväz dá mestu štvrť milióna eur. 
Mestský atletický areál v Humennom, podpis zmluvy 
(11 fotografií) 
HUMENNÉ. Mesto podpísalo zmluvu so Slovenským atletickým zväzom (SAZ) o poskytnutí dotácie na 

výstavbu Mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ulici. 
Štvrť milióna je istých, zvyšok musí zaplatiť mesto. 
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Už raz bolo mesto úspešné 
„Som rád, že sa nám podarilo dospieť k podpisu zmluvy,“ povedal hneď na úvod brífingu primátor Miloš 

Meričko (nezávislý). 
Mesto sa o vybudovanie atletického areálu na Futbalovom ihrisku pri Mlyne na Hrnčiarskej ulici usilovalo ešte 

v roku 2008, kedy dotáciu získalo. 
„Žiaľ, politikárčením časti poslancov to vtedy v mestskom zastupiteľstve neprešlo. Musím s ľútosťou 

skonštatovať, že minimálne jedna generácia humenských atlétov prišla o možnosť trénovať na atletickom 
štadióne,“ neodpustil si poznámku. 

Cena pôjde obstarávaním dole 
Poslanci o areáli rokovali na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v tomto roku už dvakrát. 
Aj napriek hlasom, že ide o finančne náročnú investíciu, ktorá nie je prioritou v ťažkých časoch pandémie 

nového koronavírusu, poslanci jeho výstavbu a financovanie z mestských zdrojov schválili. 
Rekonštrukcia starej nefunkčnej atletickej dráhy podľa požiadaviek SAZ a vybudovanie atletických sektorov 

pre ďalšie disciplíny mala podľa prvotného projektu stáť 880-tisíc eur. 
„Spustili sme proces verejného obstarávania, ktorý zatiaľ nie je ukončený. Malo by sa tak stať v priebehu 

najbližších týždňov. Veríme, že cena pôjde dole a bude nižšia,“ informoval primátor. 
Práve atletický štadión je poslednou chýbajúcou časťou do mozaiky komplexnej športovej infraštruktúry v 

meste. Využívať ho budú nielen atléti, ale aj ďalšie športové kluby. 
Atléti majú perspektívu, chýba športová infraštruktúra 
Prezident SAZ Peter Korčok potvrdil, že 250-tisícová dotácia pre Humenné je istá. 
Nevylúčil, že by sa mohla zvýšiť v prípade, ak by od projektov odskočili niektoré ďalšie mestá, ktoré boli v 

získaní dotácií úspešné. 
„Máme zadefinovaný strop 400-tisíc eur na jeden projekt. Pre atletickú komunitu máme dobrú správu, že zatiaľ 

nikto neodstúpil. Ak by sa tak stalo, finančné prostriedky by sme prerozdelili alikvotnou čiastkou medzi ostatných,“ 
povedal. 

Zdôraznil, že mesto bolo úspešné s projektom aj vďaka aktivitám reprezentačného trénera mládeže a 
predsedu 1. Atletického klubu (AK) Humenné Mareka Lučku. 

„Atléti z východného Slovenska z Humenného a okolia majú veľkú perspektívu, nemajú však také podmienky, 
aby mohli plnohodnotne trénovať a usporadúvať tu viacero súťaží. Športová infraštruktúra je na východe najviac 
zanedbaná,“ povedal s tým, že práve toto bola hlavná argumentácia Zväzu v roku 2013 pri presadzovaní projektu 
výstavby a rekonštrukcie atletických dráh na Slovensku na ministerstve školstva. 

Na východe Slovenska je len jeden certifikovaný atletický štadión na TU v Košiciach. 
Mali by pribudnúť štadióny v Moldave nad Bodvou, vo Svite a Spišskej Novej Vsi. 

Prvá štyristovka v Prešovskom kraji 
„Už dlho prízvukujeme, že podmienky v Humennom sú pre prípravu vrcholových atlétov nevyhovujúce. 

Potrebujeme sa posunúť ďalej. Týmto projektom sa dostávame na mapu Slovenska. Štyristovkový ovál bude v 
Prešovskom kraji prvý,“ povedal tréner Lučka. 

Za tartanovou dráhou cestujú humenskí atléti do Michaloviec. Klub má registrovaných vyše 130 členov, 
aktívne sa do súťaží zapája polovica. 

Aktuálne najúspešnejším humenským atlétom je slovenský dorastenecký rekordér v behu na 60 metrov 
Tomáš Matuščák (18). Podarilo sa mu splniť limit a v marci 2021 sa chystá na seniorské halové Majstrovstvá 
Európy v Poľsku. 

„Bude to moje prvé veľké podujatie medzi mužmi. Veľmi sa naň teším. Verím, že aj v takom mladom veku a v 
takýchto podmienkach, v akých som trénoval, dokážem ponaháňať európsku šprintérsku špičku,“ povedal. 

Aj iné disciplíny 
Projekt Mestského atletického areálu počíta s vybudovaním bežeckej šesť dráhovej štyristometrovej 

tartanovej plochy s osem dráhovou cieľovou rovinkou. 
Pribudnú tiež štyri atletické sektory pre hod kladivom, hod diskom, skok do výšky s viacúčelovou plochou, 

skok do diaľky a trojskok, skok o tyči, vrh guľou a hod oštepom. 
V areáli sa budú môcť usporadúvať majstrovstvá Slovenska všetkých kategórií do úrovne juniorov. 
Areál by mal byť hotový do konca roku 2022. Zväz musí dotáciu vyčerpať do konca budúceho roka. 
Obnova tribúny nie je súčasťou projektu. 

[Späť na obsah] 
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Za stredu pribudlo na Slovensku 1 037 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19, čo 
je absolútny rekord v denných prírastkoch od začiatku pandémie (rekordných 124 v Banskobystrickom kraji – z 
toho okres Veľký Krtíš (48), Banská Bystrica (21), Brezno (18), Zvolen (10), Detva (6), Žiar nad Hronom (6), 
Lučenec (5), Krupina (3), Žarnovica (3), Rimavská Sobota (2), okresy Banská Štiavnica a Poltár po jednom 
prípade). Laboratóriá v tento deň vyšetrili až 9 518 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 15 
726 pozitívne testovaných na koronavírus a 57 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 518 231 ľudí. Tu je prehľad 
všetkých doteraz známych prípadov. 

7. októbra 2020 (1 037 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali až 124 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

v BBSK celkom 1 006, v okrese Banská Bystrica 289). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 
107 (3 076), Košický kraj 158 (1 799), Nitriansky kraj 81 (1 548), Prešovský kraj 244 (2 497), Trenčiansky kraj 75 
(1 637), Trnavský kraj 80 (1 586) a Žilinský kraj 168 (2 597). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 
Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli 
okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva 
prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad 
zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. Je medzi nimi 516 
žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 57. Pribudli dva nové prípady. 
Potvrdené úmrtie je u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v Michalovciach. Druhým 
potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v Prešove. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 153, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 5 353 ľudí. 
Hospitalizovaných je 352 pacientov, u 303 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 15 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 27. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 704. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 10 
316. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je k dnešnému dňu 11 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. 

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. 

Na Slovensku je aktuálne z dôvodu ochorenia COVID-19 úplne zatvorených 75 škôl. 
Na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie súkromných lekárov, 

Asociácie dopravnej zdravotnej služby, Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení, Asociácie stredných 
zdravotníckych škôl a Asociácie na ochranu práv pacientov uviedli, že ministerstvo zdravotníctva nezvláda 
pandémiu, rezort ani jeho šéf Marek Krajčí (OĽaNO) s nimi nekomunikujú. Za problematické považujú napríklad 



nedostatočné zabezpečenie ochranných pomôcok, nedodržiavanie pandemického plánu, chaotické prijímanie 
opatrení či nevyplatené odmeny pre zdravotníkov. 

Generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencii 
Globsec fórum 2020 v Bratislave pripomenul, že WHO zaznamenala po celom svete viac ako 35 miliónov 
prípadov nákazy a viac než milión úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. V súvislosti s vývojom a následnou 
distribúciou vakcíny je v súčasnosti v rôznych štádiách vývoja proti tomuto ochoreniu približne 200 vakcín. 

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 n 
eobmedzene. 

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), Trenč iansky 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), Nitr iansky kraj 3 
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240). 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní 
pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je nikto. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen 5 Prievidza  



a 2 
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

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 



Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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



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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 



Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2 Bratislava  



8 
Muž 2

7 
Vranov nad 

Topľou 
v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3 Spišská Nová v karanténnej stanici APZ BA 



2 Ves 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 



Pohl
avie 

V
ek 

Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen 2 Liptovský v karant. stanici APZ 



a 4 Mikuláš 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 Košice 



5 
Muž 2

5 
Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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



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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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



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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4 Bratislava 



1 
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] 



 
 

19. Žiaci Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch je v izolácii 
[08.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák 
V súvislosti s novým koronavírusom je krompašské gymnázium zatvorené do piatka (9. 10.). 
Spišská Nová Ves 8. októbra (TASR) – Spolu 24 žiakov Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch v 

okrese Spišská Nová Ves je z dôvodu výskytu nového koronavírusu v izolácii. Pre TASR to potvrdila riaditeľka 
školy Monika Koperdáková. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi v 

stredu (7. 10.) pre TASR uviedol, že okrem Gymnázia Krompachy je zatvorená aj uvedená škola v Spišských 
Vlachoch. „Škola nie je zatvorená, v izolácii je školský klub detí, jedno oddelenie a 12-členná výchovná skupina 
internátu,“ spresnila Koperdáková s tým, že na riadnom vyučovaní sa naďalej zúčastňuje ďalších 64 žiakov. V 
súvislosti s novým koronavírusom je krompašské gymnázium zatvorené do piatka (9. 10.). Na svojej webovej 
stránke uvádza, že na základe usmernenia RÚVZ v Spišskej Novej Vsi vyučovanie mimoriadne prerušili od 

utorka (6. 10.). Vzdelávanie pokračuje dištančne. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. V Humennom vyrastie moderný atletický areál: Bude ho môcť využívať aj 

verejnosť, tvrdí Korčok 
[08.10.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/464338/v-humennom-vyrastie-moderny-atleticky-areal-bude-ho-moct-vyuzivat-
aj-verejnost-hovori-korcok 

 
 

Zdroj: atletika.sk 
Prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok a primátor Humenného Miloš Meričko podpísali 

vo štvrtok zmluvu medzi mestom a SAZ o poskytnutí dotácie na výstavbu Mestského atletického areálu na 
Hrnčiarskej ulici. Informoval o tom SAZ na svojom webe. 

Humenné je jedným z 23 miest, v ktorých sa do roku 2022 uskutoční výstavba alebo rekonštrukcia atletického 
štadióna spolufinancovaná z prostriedkov, ktoré na tento účel poskytla prostredníctvom SAZ slovenská vláda. 
Atletický zväz poskytne Humennému na výstavbu moderného šesťdráhového 400-metrového oválu 250-tisíc eur. 
V súčasnosti už prebieha verejné obstarávanie. 

„Keď sme v roku 2013 začali pracovať na projekte zlepšenia atletickej infraštruktúry na Slovensku, jej spúšťač 
bola veľmi zlá situácia so štadiónmi na východe krajiny. Som rád, že naša vízia o zlepšení tohto stavu sa začína 
postupne napĺňať. Okrem Humenného, ktoré má atletickú históriu a úspešne fungujúci klub, by mali v krátkom 
čase pribudnúť nové alebo zmodernizované atletické štadióny v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Svite a Moldave 

nad Bodvou,” uviedol Korčok pre atletika.sk. 
„V súčasnej situácii, keď mestá potrebujú každé euro na riešenie rôznych problémov, nie je jednoduché 

presvedčiť poslancov, aby podporili projekty ako je výstavba a rekonštrukcia štadiónov. Našťastie, zatiaľ sa nám 
to celkom darí.” 

Peter Korčok. Zdroj: TASR 
Na slávnostnom podpise zmluvy v Humennom sa zúčastnil aj generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický, šéf 

1. AK Humenné Marek Lučka a aj nádejný 18-ročný šprintér Tomáš Matuščák, ktorý predvlani v decembri 
posunul dorastenecký halový rekord SR na 60 m na 6,84 a v tomto roku splnil časom 6,77 limit na budúcoročné 
halové ME v poľskej Toruni (4. – 7. marca 2021). V letnej sezóne sa zlepšil na 100 m na 10,64 a na 200 m na 
21,84. 

„Veľká výhoda je, že nový atletický areál sa vybuduje hneď vedľa základnej školy, takže bude k dispozícii aj 
školákom a ako povedal primátor Humenného pán Meričko, bude ho môcť využívať aj verejnosť,” dodal prezident 
SAZ. 

Vláda SR vlani 12. júna „odklepla” Slovenskému atletickému zväzu päť miliónov eur na rekonštrukciu a 
výstavbu atletických štadiónov. Z nich (spolu s financiami od úspešných žiadateľov o príspevok na dotáciu a so 
sumou 450-tisíc z rozpočtu SAZ na roky 2020 a 2021) by sa malo v rokoch 2020 až 2022 opraviť alebo postaviť 
dovedna 23 štadiónov. 

https://www.teraz.sk/regiony/ziaci-spojenej-skoly-internatnej-v-sp/498925-clanok.html
https://sport.aktuality.sk/c/464338/v-humennom-vyrastie-moderny-atleticky-areal-bude-ho-moct-vyuzivat-aj-verejnost-hovori-korcok
https://sport.aktuality.sk/c/464338/v-humennom-vyrastie-moderny-atleticky-areal-bude-ho-moct-vyuzivat-aj-verejnost-hovori-korcok


SAZ poskytol okrem dotácie 80-tisíc eur na výstavbu štadióna v uplynulých dňoch aj prostriedky na kúpu 
tribúny pre atletický areál v Žiari nad Hronom. Už je dokončený a čaká sa na skolaudovanie. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. „Toto je cesta do pekla.“ Premiér Matovič reagoval na správy o tom, že 

Slováci organizujú oslavy a svadby tajne v Poľsku. Oznámil viac ako tisíc 

nových prípadov 
[08.10.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 
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slovaci-organizuju-oslavy-a-svadby-tajne-v-polsku/2313314 

 
 

Bratislava 8. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR) 
Zákaz svadieb a rodinných osláv, ktorý minulý týždeň vstúpil do platnosti, opäť odhalil vynaliezavosť ľudí 

najmä v severných regiónoch Slovenska. Podľa informácií Denníka N tu totiž dochádza k tomu, že niektorí 
Slováci svoje plánované svadby nezrušli, ale presunuli ich za hranice nášho štátu. 

Na snímke Igor Matovič 
Médiá uvádzajú, že takáto prax sa začína rozmáhať najmä v niektorých okresoch na Orave. Práve región 

severozápadného Slovenska patrí ku najviac Covid-rizikovým. 
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na údajné tajne organizované oslavy svadby vo štvrtok 

vyzval, aby sa títo ľudia spamätali. 
„Spamätajme sa, prosím, toto je cesta do pekla. #BuďmeZodpovední a myslime na ľudí, ktorých zdravie a 

životy svojou nerozvážnosťou ohrozujeme – babky, dedkov, chronicky chorých ľudí, onkologických pacientov, 
zdravotné sestry, lekárov a mnohých ďalších,“ uviedol na Facebooku premiér Matovič. 

Prekonaná hranica tisíc nových prípadov 
Premiér Matovič následne na Facebooku oznámil, že za stredu pribudlo 1037 nových pozitívne testovaných 

osôb. Otestovaných bolo 9518 ľudí. Percentuálny pomer pozitívnych testov dosiahol 10,8%. 
„Odložme na chvíľu boj za svoje, svoje a svoje a začnime sa biť aspoň na čas spolu za spoločné. Áno, každý 

máme iný názor na čokoľvek, každý by sme to teraz určite robili lepšie… Takééé prirodzené. 
Dnes je však pre Slovensko vážna chvíľa… hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú 

nápor, ktorý je už 30-krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej!!!“ 
„A starí rodičia, chronicky chorí ľudia či onkologickí pacienti žijú v strachu, lebo niekto iný v tejto chvíli 

považuje svoju (absolútnu) slobodu za väčšie právo ako právo slabšieho na zdravie a život. Nebláznime, prosím! 
Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, ktorí sa sami bez nás 
nevedia brániť. Máme na to a #DámeTo. PS: Rúško – Odstup – Ruky,“ píše ďalej premiér. 

Koronavírus potvrdili ďalším 516 ženám a 521 mužom, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. V 
nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti je 15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. Vyliečilo sa ďalších 
153 ľudí, počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVIDu-19 stúpol na 57. Celkový počet pozitívne testovaných 
ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, vyliečilo sa celkovo 5 353 ľudí. Aktívnych prípadov ochorenia je na 
Slovensku aktuálne 10 316. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo na svojej webovej stránke. 

V okrese Bratislava pribudlo v stredu 85 infikovaných, v okrese Bardejov 73, v okrese Prešov 65 a v okrese 
Trebišov 56. V okresoch Nitra a Veľký Krtíš malo pozitívny výsledok testov 48 ľudí, v okrese Košice 44, v okrese 
Námestovo 43 a v okrese Trnava 37. Okres Žilina má 31 nových prípadov, okres Sabinov 30, okres Tvrdošín 28, 
okresy Martin a Poprad 23 a okresy Banská Bystrica a Dunajská Streda 21. Testy odhalili 19 prípadov v okresoch 
Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, 18 v okrese Brezno, 17 v okrese Michalovce, 15 v okresoch Považská Bystrica 
a Prievidza a 14 v okrese Vranov nad Topľou. 

V okresoch Košice a okolie a Senec zaznamenali hygienici 12 pozitívne testovaných, v okresoch Púchov a 
Sobrance 11, v okresoch Stropkov a Zvolen desať a v okresoch Hlohovec, Humenné, Myjava, Nové Zámky a 
Spišská Nová Ves deväť. Osem infikovaných pribudlo v okresoch Komárno, Svidník, Trenčín a Zlaté Moravce, 

sedem v okresoch Gelnica a Malacky a šesť v okresoch Detva, Ilava a Žiar nad Hronom. Päť pozitívnych 
prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 

Štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Pribudli ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu COVID-19 
Pribudli ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu COVID-19. V nemocnici v Michalovciach zomrela 12. septembra 

52-ročná pacientka, druhou obeťou je 91-ročná pacientka, ktorá ochoreniu podľahla 22. septembra vo Fakultnej 
nemocnici v Prešove. Spolu tak na Slovensku evidujeme 57 obetí ochorenia COVID-19. Informovala o tom 
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. 

[Späť na obsah] 
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22. KORONAVÍRUS Štvorciferný rekord: Na Slovensku pribudlo vyše tisíc 

nových prípadov! Pribudli dve úmrtia 
[08.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 
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BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič dnes opäť informoval o počte nových prípadov koronavírusu. Slovensko 
prvýkrát presiahlo tisíc nových prípadov. Otestovaných bolo niečo vyše 9 500 vzoriek. Pribudli dve úmrtia. 

Na Slovensku vo štvrtok pribudlo 1 037 nových prípadov koronavírusu. Laboratóriá vykonali 9 518 testov. 
“Prosím, buďme všetci mimoriadne opatrní,” napísal Matovič na Facebooku. Na Slovensku sa doteraz urobilo 518 
231 ukončených laboratórnych testov, celkový počet pozitívne testovaných osôb je na čísle 15 726, aktívnych 
prípadov je v našej krajine aktuálne 10 316. Počet úmrtí stúpol na 57. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Pribudli dve úmrtia 
Na Slovensku pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. “Spolu tak máme v našej krajine 57 

úmrtí na toto ochorenie,” informoval rezort zdravotníctva. “Potvrdené úmrtie je u 52-ročnej pacientky, ktorá 
zomrela 12. septembra v nemocnici v Michalovciach. Druhým potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. 
septembra vo Fakultnej nemocnici v Prešove,” dodal rezort. 

Zdroj: korona.gov.sk 
V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, 

potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na JIS je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 
Dobrou správou je, že sa vyliečilo ďalších 153 ľudí, spolu v našej krajine prekonalo COVID-19 5 353 osôb. 

Zdroj: korona.gov.sk 
V Bratislave pribudlo takmer 90 prípadov 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), Trebišov 

(56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), Tvrdošín 
(28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský Mikuláš 
(19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), Košice a 
okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné (9), 
Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. Štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, 
Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden 

prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. Je medzi nimi 
516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Dnes je pre Slovensko vážna chvíľa 
“Odložme na chvílu boj za svoje, svoje a svoje… a začnime sa biť aspoň na čas spolu za spoločné. Áno, 

každý máme iný názor na čokoľvek, každý by sme to teraz určite robili lepšie… takééé prirodzené,” uviedol s tým, 
že dnes je pre Slovensko vážna chvíľa. “Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, 
ktorý je už 30krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej!!!” zdôraznil. 

Zdroj: Facebook/Igor Matovič 
“Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 

ktorí sa sami bez nás nevedia brániť. Máme na to a #DámeTo,” dodal. Ešte predtý, komentoval aj kritickú situáciu 
na Orave. Vyzval všetkých, aby sa spamätali a mysleli na tých, ktorých ohrozujeme. 

Zdroj: korona.gov.sk 
zClickTracker().register({ sel: “[id=’poll-vote-44261-246677’],[id=’poll-vote-44261-246681’]”, 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] 

 
 

https://www.topky.sk/cl/10/1977711/KORONAVIRUS-Stvorciferny-rekord--Na-Slovensku-pribudlo-vyse-tisic-novych-pripadov--Pribudli-dve-umrtia
https://www.topky.sk/cl/10/1977711/KORONAVIRUS-Stvorciferny-rekord--Na-Slovensku-pribudlo-vyse-tisic-novych-pripadov--Pribudli-dve-umrtia


23. Több mint 20 új fertőzött egy nap alatt a Dunaszerdahelyi járásban 
[08.10.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/tobb-mint-20-uj-fertozott-egy-nap-alatt-dunaszerdahelyi-jarasban 

 
 

Mint ismert, szerdán átléptük a napi ezer fertőzöttet Szlovákiában. 9518 koronavírustesztből 1037 lett pozitív. 
Az alábbi járásokban találtak új fertőzötteket szerdán: 

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció 
- Pozsony (85), 
- Bardejov (Bártfa-73), 
- Eperjes (65), Tőketerebes (56), 
- Nyitra (48), 
- Nagykürtös (48), 
- Kassa (44), 
- Námestovo (43), 
- Nagyszombat (37), 
- Zsolna (31), 
- Sabinov (30), 
- Tvrdošín (28), 
- Turócszentmárton (Martin - 23), 
- Poprád (23), 
- Besztercebánya (21), 
- Dunaszerdahely (21), 
- Dolný Kubín (19), 
- Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš -19), 
- Brezno (18), 
- Nagymihályi (Michalovce - 17), 
- Považská Bystrica (15), 
- Privigyei (Prievidza -15), 
- Vranov nad Topľou (14), 
- Kassa-vidék (12), 
- Szenc (12), 
- Púchov (11), 
- Sobrance (11), 
- Stropkov (10), 
- Zólyom (Zvolen - 10), 
- Galgóc (Hlohovec - 9), 
- Homonna (Humenné - 9), 
- Myjava (9), 
- Érsekújvár (9), 
- Spišská Nová Ves (9), 

- Komárom (8), 
- Svidník (8), 
- Trencsén (8), 
- Aranyosmarót (Zlaté Moravce - 8), 
- Gelnica (7), 
- Malacky (7), 
- Detva (6), 
- Ilava (6), 
- Žiar nad Hronom (6). 
5-5 új esetet találtak a Bánovcei, a Késmárki (Kežmarok), a Losonci, a Senicai járásokban, négyet pedig a 

Skalicai járásban. 
3-3 eset volt a Čadcai, Krupinai, Nové Mesto nad Váhom-i, Partizánskei, Bazini (Pezinok), Sninai, Vágsellyei, 

Topoľčany-i és a Žarnovicai járásban. 
Két új fertőzöttet találtak a Galántai, Lévai, Pöstyéni, Rimaszombati, Rozsnyói és Stará Ľubovňa-i járásban. 
Egy esetet regisztráltak a Selmecbányai, Bytčai, Lőcsei, Medzilaborcei , Poltári és Rózsahegyi (Ružomberok) 

járásban. 
Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az újonnan regisztrált fertőzöttek közül 516 nő és 521 

férfi. A legfiatalabb fertőzött néhány hónapos, a legidősebb 89 éves. 
(TASR) 
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24. Slovensko prekonalo tisíc prípadov, rekordná je aj Žilina 
[08.10.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Spravodajstvo; 00:00; redakcia] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22505513/slovensko-prekonalo-tisic-pripadov-rekordna-je-aj-zilina.html 

 
 

Počet potvrdených úmrtí stúpol na 57. 
Na Slovensku v stredu pribudlo ďalších 1 037 pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19, 

ukončených vyšetrení bolo 9 518. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 stúpol na 57. Informovalo 
o tom Ministerstvo zdravotníctva 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 
Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 

Štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 
V nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na JIS je 

15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. 
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, od začiatku vypuknutia ochorenia 

sa u nás urobilo 518 231 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 10 316. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Pribudlo viac ako tisíc infikovaných aj úmrtia. Nebláznime, prosí premiér 
[08.10.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565114-pribudlo-viac-ako-tisic-infikovanych-neblaznime-prosi-
premier/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Predseda vlády Igor Matovič. Autor: SITA (Brano Bibel) 
Na Slovensku pribudlo za stredu 1 037 nových potvrdených prípadov koronavírusu, spravilo sa 9 518 testov. 

Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti, ako aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Ide 
zatiaľ o najvyšší zaznamenaný počet nových prípadov. Zároveň pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia 
COVID-19. 

„Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 
ktorí sa sami bez nás nevedia brániť,“ vyzýva premiér. 

„Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, ktorý je už 30krát väčší (podľa počtu 
pozitívnych) ako vo vlne prvej,“ zdôraznil Matovič a opäť požiadal občanov o mimoriadnu opatrnosť. 

Pribudli dve úmrtia 
Na Slovensku pribudli ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa 

Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Celkovo Slovensko eviduje 57 úmrtí na toto ochorenie. 
Potvrdené úmrtie je podľa Eliášovej u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v 
Michalovciach. Druhým potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo fakultnej nemocnici v Prešove. 

Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, celkovo evidujeme už 5 
353 vyliečených. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na JIS je 
15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 518 231 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je podľa MZ na Slovensku aktuálne 
10 316. 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 
Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
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(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, 
Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, 
Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, 
Poltár a Ružomberok. 

Premiér v skoršom statuse poukázal na to, že na Orave sa napriek vysokému počtu prípadov koronavírusu 
obchádzajú pravidlá a v utajení sa tam konajú svadby a oslavy. 
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26. Počet nakazených po prvý raz prekročil tisícku, pribudli dve úmrtia 
[08.10.2020; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/22505800/pocet-nakazenych-po-prvy-raz-prekrocil-tisicku-pribudli-dve-
umrtia.html 

 
 

V okrese Banská Bystrica je 21 nových prípadov, v okrese Brezno 18. 
Na Slovensku pribudlo 1 037 pozitívne testovaných na koronavírus. Premiér Igor Matovič to uviedol na 

sociálnej sieti s tým, že v stredu urobili laboratóriá 9 518 testov. 
Opäť požiadal občanov o mimoriadnu opatrnosť. “Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva 

zvládajú nápor, ktorý je už 30-krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej,” uviedol predsa vlády. 
Zároveň vyzval občanov, aby svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou pomohli tým najslabším, ktorí sa 

sami nevedia brániť. Koronavírus potvrdili ďalším 516 ženám a 521 mužom, sú vo veku od niekoľkých mesiacov 
do 89 rokov. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti je 15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVIDu-19 stúpol na 57. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, vyliečilo sa celkovo 5 353 ľudí. 
Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 10 316. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo 
na svojej webovej stránke. 

Situácia v okresoch 
V okrese Bratislava pribudlo v stredu 85 infikovaných, v okrese Bardejov 73, v okrese Prešov 65 a v okrese 

Trebišov 56. V okresoch Nitra a Veľký Krtíš malo pozitívny výsledok testov 48 ľudí, v okrese Košice 44, v okrese 
Námestovo 43 a v okrese Trnava 37. Okres Žilina má 31 nových prípadov, okres Sabinov 30, okres Tvrdošín 28, 
okresy Martin a Poprad 23 a okresy Banská Bystrica a Dunajská Streda 21. Testy odhalili 19 prípadov v okresoch 
Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, 18 v okrese Brezno, 17 v okrese Michalovce, 15 v okresoch Považská Bystrica 
a Prievidza a 14 v okrese Vranov nad Topľou. 

V okresoch Košice a okolie a Senec zaznamenali hygienici 12 pozitívne testovaných, v okresoch Púchov a 
Sobrance 11, v okresoch Stropkov a Zvolen desať a v okresoch Hlohovec, Humenné, Myjava, Nové Zámky a 
Spišská Nová Ves deväť. Osem infikovaných pribudlo v okresoch Komárno, Svidník, Trenčín a Zlaté Moravce, 

sedem v okresoch Gelnica a Malacky a šesť v okresoch Detva, Ilava a Žiar nad Hronom. Päť pozitívnych 
prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 

Štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 
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27. Máme cez 1000 nových chorých, pri akejkoľvek chorobe naozaj zostaňte 

doma 
[08.10.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk] 

 
https://najmama.aktuality.sk/clanok/303849/na-slovensku-mame-az-1037-novych-chorych-premier-vyzval-
ludi-k-opatrnosti 

 
 

Zdroj: Profimedia 
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Najvyšší čas správať sa zodpovedne a pomôcť najslabším. 
Pribudla prvá tisícka nakazených koronavírusom, z ktorých miest je ich najviac. Každý, kto má prejavy 

akejkoľvek choroby, by mal v týchto dňoch zostať doma a rozhodne nechodiť ani do práce, ani medzi ľudí. 
Zatvorené sú opäť aj ďalšie školy a škôlky-. 

V stredu (7. 10.) pribudlo 1037 pozitívne testovaných na nový koronavírus. 
Laboratória vykonali 9518 testov. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, celkovo je to už 5 353 vyliečených. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu 

COVID-19 stúpol na 57. 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 

Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, 
Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, 
Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, 
Poltár a Ružomberok. 

Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 
V nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na JIS je 

15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. 
Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, od začiatku vypuknutia ochorenia 

sa u nás urobilo 518 231 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 10 316. 
O nových prípadoch informoval aj premiér Igor Matovič na svojom facebookovom profile a vyzval všetkých 

ľudí k veľkej opatrnosti. 
"PROSÍM, BUĎME VŠETCI MIMORIADNE OPATRNÍ 
Odložme na chvílu boj za svoje, svoje a svoje … a začnime sa biť aspoň na čas spolu za spoločné. Áno, 

každý máme iný názor na čokoľvek, každý by sme to teraz určite robili lepšie … takééé prirodzené. 
Dnes je však pre Slovensko vážna chvíľa … hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú 

nápor, ktorý je už 30krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej!!! 
… a starí rodičia, chronicky chorí ľudia či onkologickí pacienti žijú v strachu, lebo niekto iný v tejto chvíli 

považuje svoju (absolútnu) slobodu za väčšie právo ako právo slabšieho na zdravie a život. 
Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 

ktorí sa sami bez nás nevedia brániť. Máme na to a #DámeTo ps. Rúško - Odstup - Ruky," napísal. 
Ľudia stále nariadenia obchádzajú 
O tom, odkiaľ sú nové prípady infomroval Najmama.sk aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. 
Veľká časť nových potvrdených prípadov COVID-19 sú opäť dohľadané kontakty pozitívnych osôb, ktoré sa 

zväčša ešte pred zavedením prísnejších opatrení zúčastňovali početných svadobných hostín, rodinných osláv či 
iných spoločenských podujatí. 

Prevažne sa na nich zišli osoby z rôznych častí Slovenska. COVID-19 sa šíri naprieč regiónmi a mnohé 
vzniknuté ohniská nákazy majú väzby s potvrdenými prípadmi z iných regiónov. Ochorenie COVID-19 sa v 
ostatných dňoch objavuje aj v športových kluboch, umeleckých súboroch, školách, pracoviskách, ale aj v 
zariadeniach sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach. 

Na počet nových potvrdených prípadov COVID-19 ešte nemali vplyv prísnejšie nastavené protiepidemické 
opatrenia od októbra. Predpokladáme, že ich efekt sa prejaví dva až tri týždne po ich zavedení. Aby začala krivka 
chorobnosti klesať, je dôležité opatrenia rešpektovať. Chápeme, že ľudia sú už pandémie unavení a chcú žiť tak, 
ako predtým. Nehľadajme však, prosím, cesty, ako opatrenia obísť, riziko šírenia nákazy takto neznížime. 

Stále častejšie sa stretávame s nedodržiavaním alebo obchádzaním opatrení. Početné svadobné hostiny si po 
sprísnení pravidiel začali niektorí organizovať v prihraničných oblastiach Maďarska a Poľska. 

Dôsledkom tohto rozhodnutia však je, že nákaze dávame šancu šíriť sa ďalej. A to nielen medzi účastníkmi 
týchto podujatí, ale aj medzi ďalšími rodinnými príslušníkmi, kolegami v práci, zákazníkmi, či spolužiakmi v 
školách. Rovnako sa nám hromadia prípady, kedy sa COVID-19 potvrdil u ľudí, ktorí napriek klinickým príznakom 
navštevovali pracoviská, školy či verejné priestranstvá a nákazu takto rozšírili ďalej. 

Preto opäť vyzývame ľudí, aby v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia COVID-19 nešli do práce a 
nenavštevovali verejné miesta. Izolujte sa od ostatných a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a 
informujte ho o svojom zdravotnom stave. Lekár následne určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. 

Nastavenými opatreniami nechceme nikoho obmedzovať. Chceme chrániť vaše zdravie v čase, keď pribúdajú 
ťažké priebehy tohto ochorenia, ktoré ľudí dostávajú na nemocničné lôžka. Našou úlohou je nastavenými 
opatreniami zabezpečiť, aby sme mali čo najmenej takýchto prípadov a aby sme v čo najväčšej možnej miere 
zabránili úmrtiam. Akokoľvek prísne opatrenia sa minú účinku, ak ich nebudeme dodržiavať. 

Obchádzaním pravidiel sa zvyšuje riziko šírenia nákazy a vzniku nekontrolovateľného komunitného šírenia 
COVID-19, ktorého sa tu všetci obávame. Zároveň pripomíname, že sa nachádzame v chrípkovej sezóne a 
chrípka a chrípke podobné ochorenia znamenajú vyššie riziko súčasnej nákazy COVID-19, čo môže nielen u 
rizikovej skupiny ľudí významne zhoršiť zdravotný stav, zvýšiť riziko komplikácií aj trvalých následkov. 



Každý z nás svojim správaním ovplyvňuje rýchlosť, akou sa ochorenie COVID-19 šíri medzi ľuďmi. Aj malé 
rozhodnutia jednotlivcov majú veľký dopad na celú spoločnosť. Svoju rodinu a známych preto ochránime aj tým, 
že vo svojom každodennom živote dodržiavame zopár jednoduchých zásad. 

Nosme správne nasadené rúška s prekrytými ústami aj nosom, dodržiavajme dostatočný odstup od cudzích 
ľudí a často si umývajme a dezinfikujme ruky. Trávme čo najmenej času na miestach, kde sa vyskytuje väčší 
počet ľudí. Obmedzme na istý čas aj menšie oslavy, návštevy a stretnutia s blízkymi, s ktorými nežijeme v jednej 
domácnosti. 

Rekord aj v Českej republike 
V Českej republike pribudlo počas stredy rekordných 5335 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-

CoV-2. 
Je to vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie. S odvolaním sa na údaje zverejnené v noci na štvrtok na 

webe českého ministerstva zdravotníctva o tom informoval portál Novinky.cz. 
Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 95.360 ľudí, z ktorých 829 nákaze podľahlo. Z 

ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, sa dosiaľ vyliečilo 50.767 osôb. Momentálne je v Česku 
nakazených 43.764 ľudí, z toho 1563 je hospitalizovaných. 

Pri chorobe radšej zostaňte doma 
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyzval na sociálnej sieti ľudí, ktorí majú akékoľvek príznaky ochorenia 

COVID-19, aby nechodili do práce a nenavštevovali verejné miesta. 
Podľa úradu môže ísť o príznaky, ako celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená telesná teplota, 

ale aj bolesti hlavy a kĺbov či náhla strata čuchu a chuti. ÚVZ tvrdí, že posledné dni sa hromadia prípady, keď sa 
COVID-19 potvrdil u osôb, ktoré napriek klinickým príznakom navštevovali pracoviská, školy či verejné 
priestranstvá a nákazu tak rozšírili ďalej. 

„Verejnosť by sme zároveň chceli povzbudiť k rešpektovaniu opatrení, správnemu noseniu rúšok (prekryté 
ústa aj nosové dierky), dodržiavaniu odstupov od cudzích ľudí a pravidelnému umývaniu či dezinfekcii rúk. V 
súčasnej situácii ide o nosný pilier ochrany nášho zdravia,“ zdôraznil úrad. 

Podotkol tiež, že choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. ÚVZ ďalej 
vyzýva, aby občania v prípadoch podozrenia nechodili za svojím ošetrujúcim lekárom osobne bez ohlásenia. 

„Vopred ho telefonicky kontaktujte a informujte ho o svojom zdravotnom stave vrátane epidemiologickej a 
cestovateľskej anamnézy. Váš ošetrujúci lekár určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. Riaďte sa jeho 
pokynmi, pretože klinický stav ochorenia sa bez liečby a dohľadu lekára môže skomplikovať,“ podotkol ÚVZ. 

Zatvorené sú ďalšie školy aj škôlka 
Druhý stupeň Základnej školy (ZŠ) Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši je od štvrtka 

zatvorený. Rozhodol o tom miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dôvodom je pozitívny test na nový 
koronavírus u jedného z pedagogických zamestnancov. Informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória 
Čapčíková. 

Druhý stupeň ZŠ navštevuje celkovo 370 žiakov, tí sa od štvrtka až do odvolania učia online. “Doma zostávajú 
žiaci aj učitelia z ročníkov päť až deväť, prvého stupňa sa zatvorenie netýka. Rodičia už dostali informáciu cez 
portál EduPage. O všetkých zmenách budeme rodičov aj žiakov prostredníctvom tejto stránky informovať,” 
povedala riaditeľka školy Alena Ridzoňová. 

Predbežne by mala karanténa na druhom stupni základnej školy trvať do 12. októbra. Presný návrat detí do 
školských lavíc určí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši na základe 
výsledkov testovania. 

Mesto Senica zatvorí na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica od 
9. do 16. októbra Materskú školu (MŠ) L. Novomestského – elokované pracovisko J. Kráľa. Informovala 
hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. 

Pracovisko zatvoria z dôvodu potvrdeného pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 u jedného zo 
zamestnancov. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie v predškolskom zariadení sa jeho prevádzka 
opätovne obnoví od pondelka 19. októbra. 

„Rodičia detí, ktoré nie sú momentálne v škôlke, sú postupne so situáciou oboznamovaní telefonicky, ostatní v 
popoludňajších hodinách, keď si prídu do zariadenia po dieťa,“ uviedla Moravcová. 

Zamestnanec, ktorý mal pozitívny test, je momentálne v domácej izolácii a podľa pokynov RÚVZ Senica aj 
ďalší štyria zamestnanci, ktorí s ním prišli do kontaktu. 

Plastové štíty a rúška nechránia tak, ako by mali 
Odborníci neodporúčajú nosiť plastové rúška či štíty. Zdôvodňujú to tým, že tieto pomôcky neprekrývajú 

dýchacie cesty spôsobom, aby účinne zabránili šíreniu vírusu do okolia. Neposkytujú ani ochranu porovnateľnú s 
látkovými či jednorazovými rúškami. Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

Vysvetlil, že pri dýchaní, rozprávaní, spievaní či kriku z tela unikajú drobné kvapôčky, ktoré môžu obsahovať 
vírusy. Rúško má teda vytvoriť bariéru medzi dýchacími cestami a okolitým svetom. 

“Účinne chráni vtedy, ak jeho okraje priliehajú na pokožku tváre, ak je suché a zakrýva ústa aj nosové dierky. 
Cez tkaninu prekĺznu molekuly vzduchu, no podstatne väčšie kvapôčky s vírusom sa zachytia na povrchu rúška,” 
uviedol ÚVZ SR s tým, že nosením rúška sa podstatne znižuje riziko, že infekčné kvapôčky uniknú do prostredia 
a vdýchne ich iný človek, alebo že dopadnú na okolité povrchy a roznesú sa na rukách. 

Plastová bariéra pred ústami a nosom však zachytí iba väčšie kvapky, ktoré smerujú priamo na jeho povrch. 
Drobné kvapôčky môžu po stranách naďalej unikať do prostredia. Plastový materiál zároveň podľa hygienikov 
nemôže tesne obopínať horné dýchacie cesty, lebo by sa človek udusil. Nie je porézny, teda nefiltruje vzduch a 
nedá sa cez neho dýchať. 



ÚVZ SR tiež vysvetlil, že ochranný štít tváre je určený predovšetkým na ochranu očí. Využíva sa aj pri 
komunikácii s osobami s poruchou sluchu, ktoré potrebujú odčítať z pier. “Dýchacie cesty sú však chránené až 
vtedy, ak si pod štítom nasadíte aj rúško,” prízvukoval. 

Úrad tiež komentoval, že plastové rúška a štíty nespĺňajú požiadavky na vhodné prekrytie horných dýchacích 
ciest, preto sa nedajú nájsť ani v jeho odporúčaniach pre verejnosť. 

“Vhodné sú jednorazové zdravotnícke rúška alebo bavlnené rúška z husto tkanej bavlny,” dodal. Do akej 
miery v percentách pri akom odstupe nás rúška chránia, si môžete pozrieť v našom videu: 

[Späť na obsah] 
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Predseda vlády Igor Matovič. Autor: SITA (Brano Bibel) 
Na Slovensku pribudlo za stredu 1 037 nových potvrdených prípadov koronavírusu, spravilo sa 9 518 testov. 

Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti, ako aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Ide 
zatiaľ o najvyšší zaznamenaný počet nových prípadov. Zároveň pribudli dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia 
COVID-19. 

„Nebláznime, prosím! Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, 
ktorí sa sami bez nás nevedia brániť,“ vyzýva premiér na Facebooku. 

„Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, ktorý je už 30krát väčší (podľa počtu 
pozitívnych) ako vo vlne prvej,“ zdôraznil Matovič a opäť požiadal občanov o mimoriadnu opatrnosť. 

Matovič: Režim na hraniciach s Českom treba sprísniť 
V súvislosti s pandémiou koronavírusu v Česku je na mieste otázka sprísnenia režimu na hraniciach. Uviedol 

to vo štvrtok premiér Matovič na tlačovej besede. Osobne si myslí, že by k sprísneniu malo dôjsť. Dodal, že by sa 
mali zamyslieť aj nad množstvom výnimiek pri prechode hraníc. Nevylúčil, že počas Dušičiek bude obmedzený 
pohyb ľudí. 

VIDEO: Premiér Matovič o aktuálnej situácii s koronavírusom a iných témach. 
Dosah prijatých opatrení na zamedzenie šíreniu koronavírusu by sa mal ukázať najbližší víkend. Je to životná 

nevyhnutnosť, ak by nám počet prípadov naďalej rástol a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, 
ohrozíme životy a zdravie, poznamenal premiér. 

Predseda vlády ďalej povedal, že antigénové testy by mali byť na Slovensku v utorok. Netreba ich brať podľa 
Matoviča ako všeliek. Pripomenul, že antigénové testy zachytia tri pozitívne osoby na koronavírus z des iatich. 
Mali by nám výrazne pomôcť pri zachytení ľudí, ktorí sú najinfekčnejší a najnebezpečnejší pre ostatných, doplnil. 

Hygienici a zdravotníci zvládajú podľa Matoviča 30-násobok pozitívne testovaných oproti tomu, čo zvládali v 
prvej vlne. Pripomenul, že v niektorých nemocniciach sa už uskutočňuje reprofilizácia oddelení, čím sa zvýši 
počet lôžok pre pacientov s COVID-19 o osem- až deväťnásobok. 

Určite hrozia odklady ošetrení tam, kde budeme musieť uvoľňovať lôžka pre COVID pacientov. Všade si bude 
zdravotný personál klásť otázku, kto má prednosť, hovorí Matovič. 

Pribudli dve úmrtia 
Potvrdené úmrtie je podľa Eliášovej u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v 

Michalovciach. Druhým potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo fakultnej nemocnici v Prešove. 
Celkovo Slovensko eviduje 57 úmrtí na toto ochorenie. 

Ako uviedlo MZ na sociálnej sieti, uplynulý deň sa vyliečilo ďalších 153 ľudí, celkovo evidujeme už 5 353 
vyliečených. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na JIS je 
15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. 

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, od začiatku vypuknutia ochorenia 
sa u nás urobilo 518 231 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je podľa MZ na Slovensku aktuálne 
10 316. 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 
Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). 
Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, štyri prípady 

mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, 
Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, Piešťany, Rimavská Sobota, 
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Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, Bytča, Levoča, Medzilaborce, 
Poltár a Ružomberok. 

Polícia zvyšuje dohľad nad dodržiavaním opatrení na Orave 
Na Orave panuje v súčasnosti najhoršia epidemiologická situácia. Infikovaných koronavírusom je už viac ako 

1 300 obyvateľov a ich počet stúpa. Na nepriaznivú situáciu v regióne reaguje polícia zvýšeným dohľadom nad 
dodržiavaním opatrení. Ich porušenie potrestajú pokutami, nezodpovedným však môžu hroziť aj vyššie tresty. 
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. 

„Za zvýšenými číslami, ktoré bezprostredne ohrozujú všetkých občanov z oblasti stoja predovšetkým 
nezodpovedné skupiny ľudí, ktoré nerešpektujú mimoriadne nariadenia. Napriek zákazu organizujú svadobné 
hostiny, rodinné oslavy a hromadné kamarátske stretnutia. Keďže svojim konaním zaujali egoistický postoj ťažko 
uveriteľných rozmerov, ktorým povyšujú popíjanie alkoholu nad hodnotu ľudského života, Policajný zbor pristúpi k 
ráznym a okamžitým zvýšeným kontrolám”, uviedla polícia vo svojom statuse. 

V prípade zistenia porušenia mimoriadnych nariadení budú občania sankcionovaní pokutou vo výške tisíc eur. 
Ak vo svojom konaní budú pokračovať, sankcia im bude udelená opätovne. Ako policajti upozornili, 
nezodpovedným osobám nehrozí iba finančná pokuta, ale aj niekoľkoročný trest odňatia slobody v prípade 
preukázania spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby. Polícia sa bude aktívne venovať 
aj takýmto prípadom a vyšetrované osoby budú musieť strpieť nevyhnutné úkony na preskúmanie danej situácie. 

Premiér v skoršom statuse poukázal na to, že na Orave sa napriek vysokému počtu prípadov koronavírusu 
obchádzajú pravidlá a v utajení sa tam konajú svadby a oslavy. 

Koronavírus:Všetky informácie na jednom mieste 
[Späť na obsah] 
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Bratislava 8. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR) 
Zákaz svadieb a rodinných osláv, ktorý minulý týždeň vstúpil do platnosti, opäť odhalil vynaliezavosť ľudí 

najmä v severných regiónoch Slovenska. Podľa informácií Denníka N tu totiž dochádza k tomu, že niektorí 
Slováci svoje plánované svadby nezrušli, ale presunuli ich za hranice nášho štátu. Premiér dnes zároveň 
nevylúčil obmedzenie pohybu počas Dušičiek 

Na snímke Igor Matovič 
Médiá uvádzajú, že takáto prax sa začína rozmáhať najmä v niektorých okresoch na Orave. Práve región 

severozápadného Slovenska patrí ku najviac Covid-rizikovým. 
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na údajné tajne organizované oslavy svadby vo štvrtok 

vyzval, aby sa títo ľudia spamätali. 
„Spamätajme sa, prosím, toto je cesta do pekla. #BuďmeZodpovední a myslime na ľudí, ktorých zdravie a 

životy svojou nerozvážnosťou ohrozujeme – babky, dedkov, chronicky chorých ľudí, onkologických pacientov, 
zdravotné sestry, lekárov a mnohých ďalších,“ uviedol na Facebooku premiér Matovič. 

Prekonaná hranica tisíc nových prípadov 
Premiér Matovič následne na Facebooku oznámil, že za stredu pribudlo 1037 nových pozitívne testovaných 

osôb. Otestovaných bolo 9518 ľudí. Percentuálny pomer pozitívnych testov dosiahol 10,8%. 
„Odložme na chvíľu boj za svoje, svoje a svoje a začnime sa biť aspoň na čas spolu za spoločné. Áno, každý 

máme iný názor na čokoľvek, každý by sme to teraz určite robili lepšie… Takééé prirodzené. 
Dnes je však pre Slovensko vážna chvíľa… hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú 

nápor, ktorý je už 30-krát väčší (podľa počtu pozitívnych) ako vo vlne prvej!!!“ 
„A starí rodičia, chronicky chorí ľudia či onkologickí pacienti žijú v strachu, lebo niekto iný v tejto chvíl i 

považuje svoju (absolútnu) slobodu za väčšie právo ako právo slabšieho na zdravie a život. Nebláznime, prosím! 
Buďme ľuďmi a pomôžme svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou tým najslabším, ktorí sa sami bez nás 
nevedia brániť. Máme na to a #DámeTo. PS: Rúško – Odstup – Ruky,“ píše ďalej premiér. 

Koronavírus potvrdili ďalším 516 ženám a 521 mužom, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. V 
nemocniciach je hospitalizovaných 352 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 303 z nich. Na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti je 15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 pacientov. Vyliečilo sa ďalších 
153 ľudí, počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVIDu-19 stúpol na 57. Celkový počet pozitívne testovaných 
ľudí na Slovensku je doteraz 15 726, vyliečilo sa celkovo 5 353 ľudí. Aktívnych prípadov ochorenia je na 
Slovensku aktuálne 10 316. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo na svojej webovej stránke. 

V okrese Bratislava pribudlo v stredu 85 infikovaných, v okrese Bardejov 73, v okrese Prešov 65 a v okrese 
Trebišov 56. V okresoch Nitra a Veľký Krtíš malo pozitívny výsledok testov 48 ľudí, v okrese Košice 44, v okrese 
Námestovo 43 a v okrese Trnava 37. Okres Žilina má 31 nových prípadov, okres Sabinov 30, okres Tvrdošín 28, 
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okresy Martin a Poprad 23 a okresy Banská Bystrica a Dunajská Streda 21. Testy odhalili 19 prípadov v okresoch 
Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, 18 v okrese Brezno, 17 v okrese Michalovce, 15 v okresoch Považská Bystrica 
a Prievidza a 14 v okrese Vranov nad Topľou. 

V okresoch Košice a okolie a Senec zaznamenali hygienici 12 pozitívne testovaných, v okresoch Púchov a 
Sobrance 11, v okresoch Stropkov a Zvolen desať a v okresoch Hlohovec, Humenné, Myjava, Nové Zámky a 
Spišská Nová Ves deväť. Osem infikovaných pribudlo v okresoch Komárno, Svidník, Trenčín a Zlaté Moravce, 

sedem v okresoch Gelnica a Malacky a šesť v okresoch Detva, Ilava a Žiar nad Hronom. Päť pozitívnych 
prípadov bolo v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica. 

Štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli v okresoch Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Pribudli ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu COVID-19 
Pribudli ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu COVID-19. V nemocnici v Michalovciach zomrela 12. septembra 

52-ročná pacientka, druhou obeťou je 91-ročná pacientka, ktorá ochoreniu podľahla 22. septembra vo Fakultnej 
nemocnici v Prešove. Spolu tak na Slovensku evidujeme 57 obetí ochorenia COVID-19. Informovala o tom 
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. 

Premiér: Myslím si, že režim na hraniciach s Českom treba sprísniť 
V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v Česku je na mieste otázka sprísnenia režimu na hraniciach. 

Uviedol to vo štvrtok premiér Igor Matovič (OĽANO). Osobne si myslí, že by k sprísneniu malo dôjsť. Dodal, že by 
sa mali zamyslieť aj nad množstvom výnimiek pri prechode hraníc. 

Dosah prijatých opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu by sa mal ukázať najbližší víkend. „Je 
to životná nevyhnutnosť, ak by nám počet prípadov naďalej rástol a my by sme neprijali silnejšie ochranné 
opatrenia, ohrozíme životy a zdravie,“ poznamenal premiér. 

Antigénové testy by mali byť na Slovensku v utorok (13. 10.). Povedal to vo štvrtok predseda vlády. Netreba 
ich brať podľa Matoviča ako všeliek. Pripomenul, že antigénové testy zachytia tri pozitívne osoby na nový 
koronavírus z desiatich. „Mali by nám výrazne pomôcť pri zachytení ľudí, ktorí sú najinfekčnejší a 
najnebezpečnejší pre ostatných,“ doplnil. 

Hygienici a zdravotníci zvládajú podľa Matoviča 30-násobok pozitívne testovaných oproti tomu, čo zvládali v 
prvej vlne. Pripomenul, že v niektorých nemocniciach sa už uskutočňuje reprofilizácia oddelení, čím sa zvýši 
počet lôžok pre pacientov s COVID-19 o osem- až deväťnásobok. 

„Určite hrozia odklady ošetrení tam, kde budeme musieť uvoľňovať lôžka pre COVID pacientov. Všade si 
bude zdravotný personál klásť otázku, kto má prednosť,“ hovorí Matovič. 

Matovič nevylúčil obmedzenie pohybu počas Dušičiek 
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) nevylúčil obmedzenie pohybu počas Dušičiek. Povedal to na 

dnešnej tlačovej konferencii k aktuálnej situácii so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. 
„Nikto si v súčasnosti netrúfne povedať, aké budú počty nakazených budúci týždeň, nieto o tri týždne. V 

súčasnej situácii však nie je vylúčené nič. Musíme byť pripravení na akékoľvek opatrenia, ktoré pomôžu ochrániť 
zdravie slovenských občanov,“ uviedol premiér. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. KORONAVÍRUS najviac zasiahol Oravu! Hygienici sú zúfalí, ľudia 

nepoučiteľní: Polícii došla trpezlivosť 
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ORAVA - Svadby, oslavy rodinné stretnutia. Aj napriek tomu, že Orava je momentálne epicentrom šírenia 
nového koronavírusu, ľudia si tieto udalosti neodpustia. Polícia sa rozhodla, že sprísni dohľad nad dodržiavaním 
protiepidemiologických opatrení. 

Orava je v súčasnosti najviac koronavírusom zasiahnutou oblasťou na Slovensku. No aj napriek tomu tam 
ľudia organizujú svadby, rodinné oslavy či iné stretnutia. 

„Ľudia na to kašľú, opatrenia nedodržiavajú, veľmi dobre vieme, že aj napriek núdzovému stavu sa konajú 
veľké svadby, oslavy v Poľsku, mimo hraníc, kam už nemáme dosah,“ povedala pre DenníkN Mária Varmusová, 
šéfka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, ktorý má na starosti celú Oravu. 

Nemocniciam hrozí kolaps, kapacity sú takmer plné: Stovky zdravotníkov majú KORONAVÍRUS! Kritika 
lekárov 

Hygienici odhalili množstvo prípadov obchádzania či porušovania pravidiel. Oslavy a svadby sa konajú 
potajomky alebo sa organizujú v Poľsku, kde už naše úrady nemajú dosah. Známy je aj prípad pozitívne 
testovanej zdravotnej sestry, ktorá o infekcii vedela a, napriek tomu, sa zúčastnila svadobnej hostiny. 
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„Ľudia sú kreatívni. Urobia si svadbu v kostole s tridsiatimi ľuďmi a oslavujú v Poľsku alebo doma. Už boli 
pozitívni a medzi sebou sa premiešali, nedodržiavali opatrenia, hostiny sa konali aj napriek našim odporučeniam 
a zákazom,“ povedala hygienička. 

Policajti zvýšia dohľad 
Policajti mimoriadne zvýšia dohľad nad dodržiavaním protiepidemiologických opatrení na Orave. Avizujú 

rázne a okamžité kontroly, ktoré súvisia s nerešpektovaním mimoriadnych nariadení. V regióne Oravy je v 
súčasnosti podľa polície najhoršia epidemiologická situácia. Infikovaných novým koronavírusom je viac ako 1300 
obyvateľov, počty majú stúpajúcu tendenciu. 

“Za zvýšenými číslami, ktoré bezprostredne ohrozujú všetkých občanov z oblasti, stoja predovšetkým 
nezodpovedné skupiny ľudí, ktoré nerešpektujú mimoriadne nariadenia. Napriek zákazu organizujú svadobné 
hostiny, rodinné oslavy a hromadné kamarátske stretnutia. Keďže svojím konaním zaujali egoistický postoj ťažko 
uveriteľných rozmerov, ktorým povyšujú popíjanie alkoholu nad hodnotu ľudského života, pristúpime k ráznym a 
okamžitým zvýšeným kontrolám,” informujú policajti. 

V prípade zistenia porušenia mimoriadnych nariadení budú občania sankcionovaní vo výške 1000 eur. Ak vo 
svojom konaní budú pokračovať, sankciu im udelia opätovne. “Nezodpovedným osobám nehrozí iba finančná 
pokuta, ale aj niekoľkoročný trest odňatia slobody v prípade preukázania spáchania trestného činu šírenia 
nebezpečnej nákazlivej choroby. Polícia sa bude aktívne venovať aj takýmto prípadom,” uviedli s tým, že 
vyšetrované osoby budú musieť strpieť nevyhnutné úkony na preskúmanie situácie. 

Orava je červená 
Medzi červené okresy patrí všetkých päť okresov v meste Bratislava, nasledujú okresy Banská Bystrica, 

Bardejov, Prievidza, Malacky, Pezinok, Senec, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Dunajská Streda, Snina, 
Komárno, Liptovský Mikuláš, Martin, Turčianske Teplice, Michalovce, Sobrance, Nitra, Šaľa, Nové Zámky, 
Poprad, Senica, Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Myjava, Trenčín, Hlohovec, Trnava, Veľký 
Krtíš, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva. Semafor COVID-19 v pandemickom pláne 
označuje v červenej fáze situáciu za kritickú. 

V oranžovej zóne, ktorá naznačuje zhoršujúcu sa situáciu, sú momentálne okresy Brezno, Partizánske, 
Čadca, Galanta, Humenné, Ružomberok, Zlaté Moravce, Kežmarok, Ilava, Prešov, Sabinov, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Trebišov, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Vranov nad Topľou, Žilina a 

Zvolen. Ostatné okresy na Slovensku sú aktuálne v zelenej zóne, kde je podľa semaforu COVID-19 situácia pod 
kontrolou. 
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Laboratória v stredu vyhodnotili 9518 testov. 
BRATISLAVA. Na Slovensku v stredu pribudlo 1037 nakazených novým koronavírusom z celkovo 9518 

testov. 
Mapa a vývoj počtu nakazených >>> 
Ďalšie dve osoby pľúcnej formu ochorenia COVID-19 podľahli, od začiatku pandémie už 57. Informovalo o 

tom Ministerstvo zdravotníctva. 
Potvrdené úmrtie je u 52-ročnej pacientky, ktorá zomrela 12. septembra v nemocnici v Michalovciach. Druhým 

potvrdeným je skon 91-ročnej pacientky 22. septembra vo Fakultnej nemocnici v Prešove. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí 
V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 352 pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, 

potvrdené ochorenie má 303 ľudí. Na JIS je 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 27 ľudí. 
Vyliečilo sa ďalších 153 ľudí, spolu v našej krajine prekonalo COVID-19 5 353 osôb. 
Na Slovensku sa doteraz urobilo 518 231 ukončených laboratórnych testov, celkový počet pozitívne 

testovaných osôb je na čísle 15 726, aktívnych prípadov je aktuálne 10 316. 
Najviac nových prípadov v Bratislave 
Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (85), Bardejov (73), Prešov (65), 

Trebišov (56), Nitra (48), Veľký Krtíš (48), Košice (44), Námestovo (43), Trnava (37), Žilina (31), Sabinov (30), 
Tvrdošín (28), Martin (23), Poprad (23), Banská Bystrica (21), Dunajská Streda (21), Dolný Kubín (19), Liptovský 
Mikuláš (19), Brezno (18), Michalovce (17), Považská Bystrica (15), Prievidza (15), Vranov nad Topľou (14), 
Košice a okolie (12), Senec (12), Púchov (11), Sobrance (11), Stropkov (10), Zvolen (10), Hlohovec (9), Humenné 
(9), Myjava (9), Nové Zámky (9), Spišská Nová Ves (9), Komárno (8), Svidník (8), Trenčín (8), Zlaté Moravce (8), 

Gelnica (7), Malacky (7), Detva (6), Ilava (6) a Žiar nad Hronom (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Lučenec, Senica, 

štyri prípady mal okres Skalica, po tri prípady pribudli okresy Čadca, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Snina, Šaľa, Topoľčany a Žarnovica. Dva prípady boli v okresoch Galanta, Levice, 
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Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Stará Ľubovňa, jeden prípad zaznamenali okresy Banská Štiavnica, 
Bytča, Levoča, Medzilaborce, Poltár a Ružomberok. 

Je medzi nimi 516 žien a 521 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 
Matovič vyzval na opatrnosť 
Predseda vlády Igor Matovič opäť požiadal občanov o mimoriadnu opatrnosť. 
“Hygienici, sestry a lekári s vypätím všetkých síl ledva zvládajú nápor, ktorý je už 30-krát väčší (podľa počtu 

pozitívnych) ako vo vlne prvej.” 
Igor Matovič zároveň vyzval občanov, aby svojou zodpovednosťou a spolupatričnosťou pomohli tým 

najslabším, ktorí sa sami nevedia brániť. 
Post by igor.matovic.7. 
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