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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Slovensko má 531 nových prípadov 
[14.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 2; DANIELA MARCINOVÁ] 

 
 

Najviac v Prešovskom kraji. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počet pozitívne testovaných na Slovensku stúpol za pondelok o 531 ľudí. Podľa 

informácií Ministerstva zdravotníctva SR bolo medzi nimi 280 žien a 251 mužov vo veku od niekoľkých mesiacov 
do 93 rokov. Počet pozitívnych pacientov od začiatku pandémie sa tak zvýšil na 20 886, aktuálne je z nich 
aktívnych 14 437 prípadov. Laboratóriá vyšetrili za posledný deň 5 058 testov. 

Východným okresom patria prvé tri miesta 
„Najviac pozitívnych prípadov zaznamenali v Prešovskom kraji (214), nasledujú Košický kraj (74), Žilinský 

(62), Trenčiansky (55), Bratislavský (46), Nitriansky (36), Trnavský (33) a Banskobystrický kraj (11),” uvádza 
rezort zdravotníctva. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií celoslovensky najviac pozitívne 
testovaných zaznamenal okres Bardejov (60), druhý najvyšší denný prírastok má okres Prešov (55) a na treťom 
mieste skončili spoločne okresy Levoča a Bratislava s 33 nakazenými. Z východného Slovenska evidujú nových 
infikovaných aj v okresoch Košice (24), Košiceokolie (19), Sabinov (19), Gelnica (12), Stropkov (10) či Svidník 
(10). Menej než desať pozitívne testovaných hlásia okresy Humenné (9), Michalovce (9), Poprad (9), Spišská 
Nová Ves (4), Sobrance (3), Stará Ľubovňa (3), Trebišov (3), Medzilaborce (2), Vranov nad Topľou (2), 

Kežmarok (1) a Snina (1). 
Vyliečilo sa už vyše šesťtisíc ľudí 
Pozitívnou správou je zvyšujúci sa počet vyliečených, za posledný deň k nim pribudlo 357 ľudí. Celkovo sa od 

začiatku pandémie zbavilo vírusu SARSCoV2 už 6 388 nakazených. Úmrtia zostávajú na čísle 61. V 
nemocniciach leží 346 pozitívnych pacientov, z nich je na JIS umiestnených 15 osôb a podporu umelej pľúcnej 
ventilácie potrebuje 40 pacientov. DANIELA MARCINOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Levočský potok tiež spôsoboval problémy 
[14.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; šim] 



 
 

Vyhlásili tretí povodňový stupeň. Obec zabezpečovala vrecia s pieskom. 
MARKUŠOVCE. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves v 

utorok dopoludnia. Problémy robil miestny Levočský potok, ktorého hladina v priebehu utorka stúpla o viac ako 
pol metra. A včera aj naďalej stúpala. V obci zasadal krízový štáb. Ako informoval starosta obce Marek Virágh 
(nez.), deti z miestnej základnej školy dostali riaditeľské voľno na utorok aj stredu. „Najhoršie situácia je v časti 
Pod horou. Tu sa spája Levočský potok s Hornádom. Situáciu stále monitorujeme. V pohotovosti je miestny 
dobrovoľný hasičský zbor. Komunikujeme aj s okresným úradom. Ľudí sme informovali cez obecný rozhlas a 
formou SMS správ,“ informoval starosta. „Každý rok pri väčších dažďoch s tým žijeme, že voda bude stúpať. 
Najhoršie to bolo pred desiatimi rokmi. Krízový štáb pripravil plán, stav vody sledujeme a uvidíme, čo sa bude diať 
v najbližších hodinách. Obec zabezpečí piesok a vrecia a postupne ich budeme ukladať na miestach, kde to bude 
potrebné,“ doplnil poslanec obecného zastupiteľstva v Markušovciach Pavol Zmuda (KDH). (šim) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Slovenský raj je pod vodou 
[14.10.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 9; tasr] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Horská záchranná služba uzatvára prechod roklín v Národnom parku Slovenský raj. 

Dôvodom je nadmerne vysoká hladina vody. Horskí záchranári priblížili, že táto uzávera potrvá až do odvolania. 
„Ostatné chodníky sú mokré a šmykľavé, zvýšte preto pri ich prechode opatrnosť,“ upozorňuje návštevníkov 
Slovenského raja HZS. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

4. V nemocnici sa nakazili štyria zamestnanci 
[14.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

Zdravotnú starostlivosť poskytujú bez obmedzení. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov nemocnice v 

Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. Nemocnica dosiaľ otestovala viac ako dve stovky 

zdravotníkov. Uviedla to komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. 
Triáž a zákaz návštev 
Od začiatku pandémie bolo podľa nej v rámci nemocnice otestovaných na nový koronavírus celkovo 342 

hospitalizovaných pacientov, pričom ochorenie bolo dosiaľ potvrdené u piatich z nich. „Suspektný pacient je 
umiestnený v izolovaných priestoroch nemocnice. Pacienti s potvrdeným ochorením Covid-19 sú konzultovaní s 
infektologickým pracoviskom a príznakoví pacienti sú na infektologické pracovisko prekladaní," vysvetlila 
Fedáková. Ako ďalej priblížila, v rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici sa uskutočnilo takmer 3 900 
odberov. V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená triáž pacientov. Zdravotnú starostlivosť nemocnica 
poskytuje bez obmedzení. „Nemocnica je pripravená po vydaní príkazu Ministerstva zdravotníctva SR a nariadení 
jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonať reprofilizáciu lôžok, a to v rozsahu nariadení 
tak, ako sme to urobili už počas prvej vlny pandémie," dodala Fedáková. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Pred nemocnicou sa tvorili rady 
[14.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

ČAKALO SA AJ NA BEŽNÉ VYŠETRENIA 
Ľudí zdržiavala triáž i vypisovanie dotazníkov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Počas utorňajšieho dopoludnia sa pred vstupom do spišskonovoveskej nemocnice 

tvorili rady. Ľudia postávali v skupinkách, odstupy nie všetci dodržiavali. Z čakania v daždi a chlade boli značne 
nervózni. Najmä tí, ktorí prišli len na bežné vyšetrenia. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bola 
znova zavedená triáž pacientov. Nemocnica žiada pacientov o trpezlivosť. 

Dlhý rad, žiadne odstupy a čakanie v daždi 



„Plno ľudí na kope, žiadne odstupy a nechýbajú vojaci. A čakanie je na nezaplatenie. Čaká sa na vstup do 
budovy a bežné vyšetrenia, nie na covid test! Aby sa ľudia dostali na vyšetrenie, musia si pekne počkať v rade, 
vypisovať papiere. Ďakujeme za super opatrenia, pán premiér!“ takýto status zavesila na sociálnej sieti pacientka 
Radka, ktorá v utorok prišla do nemocnice. Kým sa dostala na vyšetrenie na neurológiu, čakala 20 minút. „Aj ja 
som tam stála. O tých rozostupoch je to pravda, neboli žiadne. Každý sa len tlačil. V obchodoch to tiež ľudia 
nedodržujú. Ale rešpektujem to a nenadávam za každú cenu. Keď to musí byť, prispôsobím sa,“ reagovala Ivana. 
„Na vine je nemocnica, že to tak má zorganizované. Nie premiér,“ pridal sa Ján Slavomír. „Takéto kontroly 
merania teploty a dezinfekcia rúk boli aj predtým, ale hneď pred vstupom do vestibulu. Teraz sa to dialo rovno 
pred nemocnicou, keďže sa aj vytvára Covid oddelenie. Aby sa ľudia nemotali kade-tade,“ pridala sa Veronika. 
„Klasická triáž, nič hrozné to nie je. Hýbe sa to rýchlo. Tí ľudia, čo chcú, rozostupy dodržiavajú. Jediné nešťastné 
riešenie bolo dať to vonku, keďže počasie momentálne nepraje,“ reagovala Aďa. 

Triáž ako v prvej vlne pandémie 
Ako uviedla Jana Fedáková, komunikačný špecialista Pro Care a Svet zdravia, vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu je pre bezpečnosť hospitalizovaných pacientov i personálu v spišskonovoveskej 
nemocnici zavedená triáž pacientov. „Funguje v rovnakom režime ako počas prvej vlny pandémie, takže pacienti 
sa s touto formou už stretli,“ zdôraznila Fedáková. Pacientom je pred vstupom do nemocnice meraná telesná 
teplota a vypisujú dotazník. „V ňom sa snažíme identifikovať možné symptómy ochorenia Covid-19. V prípade, ak 
pacient nevykazuje symptómy charakteristické pre toto ochorenie, pokračuje v štandardnom režime na 
ambulanciu alebo oddelenie. Ak pacient vykazuje príznaky ochorenia, je nasmerovaný do červenej zóny 
nemocnice a lekár rozhodne o ďalšom postupe,“ priblížila Fedáková. Prichádzajúcich pacientov triedia traja 
pracovníci triáže a na bezpečnosť dohliadajú dvaja príslušníci armády. Triáž sa začína už pol hodinu pred 
otvorením budovy nemocnice. 

Dotazník si môžu vypísať aj doma 
„Mrzí nás, že dnešné daždivé počasie znepríjemnilo pacientom čakanie. Dotazník, ktorý pacienti vypĺňajú v 

nemocnici, je možné stiahnuť aj na našej webstránke. Pacienti si môžu dotazník vytlačiť a vypísať doma pred 
odchodom do nemocnice. Veríme, že to urýchli celý proces, keďže práve vypisovanie dotazníka trvá určitý, hoci 
krátky čas. Prosíme však pacientov o trpezlivosť, triáž pomáha vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu 
chrániť nás všetkých,“ zdôraznila Fedáková. Vie, že pacienti počas utorňajšieho dopoludnia často nedodržiavali 
odporúčané dvojmetrové odstupy. Preto nemocnica plánuje umiestniť na zem značky, ktorými by sa mali pacienti 
riadiť. Podľa Fedákovej v utorok to pre dážď nebolo možné. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Hladiny riek stúpli, Hornád sa vylial. Voda zaplavila cesty i dvory 
[14.10.2020; ta3.com; Slovensko; 00:09; TA3 TASR] 
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Vo viacerých obciach v Okrese Košice–okolie došlo k zaplaveniu dvorov a pivníc rodinných domov. Výdatné 
dažde spôsobili, že rieka Hornád sa včera popoludní začala vylievať z koryta. Vo Veľkej Lodine voda zaplavila 
cestu na niekoľkých úsekoch. 

V teréne sú vodohospodári i technika 
Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity. Informoval o tom 

hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo 
zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác. Bocák dodal, že aktuálne 
SPA sa môžu aj počas noci meniť. „V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v 
prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 
2700 jutových vriec a 70 ton piesku,“ uviedol hovorca.Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na 
vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-

mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby Ružín a Palcmanská Maša. 
Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. „Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé 

pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli 
aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území 
obce,“ informoval Bocák. 

K 18.00 h platia podľa Bocáka starostami vyhlásené 3. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský 
Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník a Rokytov. Pre mesto 
Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec a obec 
Ľubovec platí 2. SPA. 

Zaplavilo i rodinné domy 
Podnik eviduje 1. SPA  na vodných tokoch Handlovka, Turiec a Dovalovský potok. Taktiež eviduje 2. SPA na 

tokoch Kysuca a Rajčianka. Starostka obce Nesluša vyhlásila 2. SPA na vodnom toku Neslušanka, primátor 
mesta Žilina vyhlásil 3. SPA  na vodný tok Bytčický potok v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica a starostka obce 
Hôrky vyhlásila 3. SPA na vodné toky v rámci obce.Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná  a Rimava prevláda 

https://www.ta3.com/clanok/1194575/hladiny-riek-stupli-hornad-sa-vylial-voda-zaplavila-cesty-i-dvory.html


výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. Ich priaznivý 
priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách. 

V obci Zvolenská Slatina bol vyhlásený 2. SPA na tokoch Slatina, Rybný potok a Slatinský potok, v obci Dobrá 
Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica a v meste Rimavská 
Sobota na toku Rimava. K 18.00 h naďalej pretrvával 3. SPA v obci Kameňany na vodnom toku Turiec, kde došlo 
vplyvom vybreženia vôd a zaplaveniu štyroch rodinných domov, základnej školy a prístupovej komunikácie. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Tipy na dnes - streda 14. októbra 
[14.10.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22506131/tipy-na-dnes-streda-14-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Večer výnimočných svetových videoklipov 
KOŠICE. Máte radi výnimočnú hudbu a jej mimoriadne filmové obrazy? Tak určite nezabudnite na Večer 

výnimočných svetových videoklipov so šéfredaktorom portálu Kinema.sk Petrom Konečným v Tabačke od 19.00 
hod. 

Medzinárodný festival horských filmov 
POPRAD. Tohtoročný Medzinárodný festival horských filmov sa bude pre opatrenia súvisiace s pandémiou 

realizovať aj naživo, ale aj online formou. Trvať bude od 14. do 18. októbra. Naživo si budú môcť diváci pozrieť 45 
súťažných filmov v 14 premietacích blokoch na mestskom úrade (MsÚ), v dome kultúry (DK) a kine Tatran v 
Poprade, v kine Iskra v Kežmarku a kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Tematický budú zamerané na horolezectvo, 

skalné lezenie, jaskyniarstvo, lyžovanie, skialpinizmus, highline a život v horách. 
Ozveny Febiofestu 
KEŽMAROK. V kine Iskra sa o 16.30 hod. začína premietanie filmu Rocca mení svet a o 19.00 hod. uvidíte 

film Pre Samu. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. VIDINČAN MOJŽIŠ TRETÍ NA MAJSTROVSTVÁCH SR 
[13.10.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 30; Jozef Mikuš] 

 
 

Mladý atlét z Novohradu v službách banskobystrického klubu Michal Mojžiš získal medailu na republikovom 
šampionáte v krátkom duatlone. 

VIDINÁ Záver septembra mal medailovú príchuť aj pre Michala Mojžiša. Atlét z Vidinej bojoval vo farbách ŠK 
TRIAN UMB Banská Bystrica na majstrovstvách Slovenska v krátkom duatlone (10 km - 40 km - 5 km) v Spišskej 
Novej Vsi. 

Hoci na šampionát necestoval s veľkými očami, podarilo sa mu postaviť na stupienok víťazov. 
„Preteky prebiehali bezproblémovo. V prvom behu som sa snažil držať vysoké tempo, čo sa mi podarilo, a 

ostali sme vpredu dvaja pretekári. No po prechode depom bolo všetko inak. Keďže prechody medzi disciplínami 
nemám až tak zvládnuté, na cyklistickú 40kilometrovú porciu v silnom vetre som ostal sám. Dvojica jazdcov na 
mňa strácala len 20 sekúnd, ale povedal som si, že dám do toho maximum,“ opísal Mojžiš. 

Odvážny plán sa mu vypomstil na predposlednom okruhu, kedy ho súperi odsunuli na 4. priečku. Vidinčan 
však nepoľavil a podarilo sa mu uspieť. 

„Stíhacia jazda stála jedného zo súperov stále viac síl a v záverečnom 5kilometrovom behu dostal silné kŕče. 
To ma posunulo na celkové 3. miesto. S podaným výkonom som bol ozaj spokojný. Na trati ostalo všetko a 3. 
miesto bolo len vyvrcholením poctivej práce,“ uzavrel atlét. 

Bronz z národného šampionátu bol pre Mojžiša uzatvorením sezóny. 
Foto: 
Mojžiš ukončil sezónu s bronzom. Archív M. Mojžiša 

[Späť na obsah] 
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SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Po dvojtýždňovej prestávke bez zápasu sa naši v stretnutí proti reprezentačnej osemnástke rozbiehali 

pomalšie. O svojom víťazstve definitívne rozhodli gólom do prázdnej brány. 
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. 

Našim 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 suverénnejšie 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 aj 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. 

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. 

Foto: 
Reprezentačná osemnástka podala v Martine veľmi solídny výkon. Jakub Ruman 
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10. V doplňujúcich voľbách zvolili 33 nových starostov a 26 nových poslancov 
[13.10.2020; Obecné noviny; titulná strana, aktuality; s. 1,3; TASR] 

 
 

Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil oficiálne výsledky doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 
konali 3. októbra v 48 obciach. Voliči v nich zvolili 33 nových starostov a starostiek a 26 nových poslancov. 
“Nového starostu či starostku si zvolili občania v 33 obciach Slovenska a chýbajúci počet poslancov 
zastupiteľstva spolu v 19 obciach,” uviedol úrad. 

str 2 
(Dokončenie zo str. 1) 
Najúspešnejší spomedzi kandidátov na starostu boli nezávislí a kandidáti bez politickej príslušnosti, bolo ich 

23. Nasledovali kandidáti KDH a nominanti strany Sme rodina. “Najtesnejší výsledok bol zaznamenaný v 
mestskej časti Košice-Poľov (963 oprávnených voličoch), kde víťazný kandidát predbehol svoju konkurentku o 
štyri hlasy a získal 241 hlasov. Rovnako o štyri hlasy zvíťazil kandidát na starostu v obci Figa (okres Rimavská 
Sobota), keď získal 74 hlasov,” spresnil ŠÚ. 



Pôvodne sa malo voliť 28 poslancov, ale v obciach Sasinkovo boli zvolení namiesto troch len dvaja poslanci a 
v Pribyline jeden z dvoch poslancov, pre nedostatok kandidátov. Súčasne v obciach Prosiek (okres Liptovský 
Mikuláš), Píla (okres Pezinok) a Ďurdbš (okres Vranov nad Topľou) sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože 
nik nekandidoval. Najviac zvolených poslancov, desať, boli nezávislí nominanti. 

Na doplňujúcich voľbách sa zúčastnilo celkovo 35,9 percenta z celkovo 32 452 voličov zapísaných v 
zoznamoch voličov, svoje volebné právo využilo 11 643 občanov (počet vydaných obálok). Najvyššia účasť na 
úrovni 74 percent bola vo východoslovenskej obci Besa (okres Michalovce). Naopak, najmenší podiel voličov 
využilo svoje volebné právo v obci Sasinkovo (okres Hlohovec), kde prišlo voliť 17 spomedzi 711 voličov, čo 
predstavuje účasť na úrovni 2,39 percenta. Najviac hlasovacích obálok, spolu 1297, bolo odovzdaných v obci 
Ivanka pri Dunaji (okres Senec). Súčasne najmenej obálok - 11 - odovzdali hlasujúci v obci Ondavka (okres 
Bardejov). 

Na spracovaní výsledkov sa v sobotu podieľalo 110 pracovníkov ŠÚ SR, ktorí pracovali v 27 sumarizačných 
útvaroch. 

Novým starostom Ivanky pri Dunaji (okres Senec) je Vladimír Letenay, ktorý získal 697 hlasov. Jeho 
protikandidátovi Pavlovi Daxovi odovzdalo svoj hlas 576 voličov. Volebná účasť v obci bola na úrovni 24,62 
percenta. 

V košickej mestskej časti Poľov si za starostu zvolili Rolanda Lacka (nezávislý), ktorý získal 245 hlasov. Účasť 
vo voľbách bola na úrovni niečo pod 70 percent. 

V obci Tašuľa v okrese Sobrance a v Michalovskom okrese v obciach Kaluža a Zemplínska Široká majú tiež 
nových starostov. V Tašuli sa ním stal Milan Molnár (nezávislý), ktorý bol zároveň jediným kandidátom. Starostom 
obce Kaluža sa stal Marek Misár (nezávislý), ktorý získal 155 hlasov z 242 platných. V obci Zemplínska Široká je 
novým starostom Miroslav Cičák (nezávislý), hlas mu odovzdalo 169 voličov, pričom volebná účasť bola na úrovni 
21 percent. 

Starostom Abramovej v okrese Turčianske Teplice sa stal Juraj Hruška (nezávislý). 
Obce v Prešovskom kraji Chmeľov, Spišský Hrhov, Makovce, Remeniny a Ondavka majú nových starostov. V 

Chmeľové je novým starostom Milan Polča (nezávislý), v obci Spišský Hrhov v okrese Levoča je novozvolenou 
starostkou Zuzana Kučerová (mezávislá), ktorá bola jedinou kandidátkou. V obci Makovce v okrese Stropkov sa 
starostkou stala Helena Štefancová (SaS). 

Starostom obce Remeniny v okrese Vranov nad Topľou sa stal Marián Hirka (nezávislý). V obci Ondavka v 
okrese Bardejov, kde žije 15 obyvateľov, sa novou starostkou stala Lucia Vasilega (Most-Híd). Obyvatelia obce si 
zvolili aj troch poslancov. 

V obci Uzovská Panica v okrese Rimavská Sobota získal najväčší počet hlasov zastupujúci starosta 
Bartolomej Bari (KDH). 

V obci Mula v okrese Velký Krtíš kreslo starostu získal nezávislý kandidát Vojtech Nagy 
V obci Chvalová v okrese Revúca sa novou starostkou stala nezávislá Judita Vaculčiaková. 
V obci Magnezitovce sa novou starostkou sa stala nezávislá kandidátka Helena Súkeníková. 
Novým starostom v obci Drienovec v okrese Košice-okolie sa stal Gabriel Gavalier (KDH), ktorý získal 324 

hlasov. 
V obci Ladmovce v okrese Trebišov vo voľbách starostu zvíťazil Attila Pásztor (nezávislý) so ziskom 108 

hlasov. 
V obci Harichovce v okrese Spišská Nová Ves bude novým starostom Ľubomír Belej (nezávislý), hlasovalo 

zaň 384 voličov. 
V obci Besa v okrese Michalovce zvíťazil Attila Zsiro (nezávislý), ktorému dalo svoj hlas 83 občanov. 
Za nového starostu obce Figa v okrese Rimavská Sobota bol zvolený Norbert Máte. 
Víťazkou doplňujúcich volieb na post starostu sa v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica stala Martina 

Zelenáková (nezávislá). 
Vo Velkej Hradnej v okrese Trenčín sa hlavou obce stal Pavol Ježík (nezávislý). 
Obyvatelia štyroch obcí Trnavského kraja volili nových starostov i poslancov obecných zastupiteľstiev. V 

Hrnčiarovciach na Parnou sa novým starostom obce sa stal Marcel Škorec. 
Starostom obce Trnovec v okrese Skalica sa stal Marián Polák z KDH. 
V obci Kuklov (okres Senica) sa o post starostky uchádzala iba nezávislá kandidátka Iveta Holková. Bez 

súboja kandidátov boli aj voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Sasinkove, kde sa o tri uvoľnené mandáty 
uchádzali iba dve kandidátky. 

V Zlatomoravskom okrese si obyvatelia Zitavian volili nového starostu a jedného poslanca obecného 
zastupiteľstva. Novým starostom sa stal nezávislý kandidát Štefan Borkovič, na uvoľnené miesto poslanca voliči 
zvolili takisto nezávislého kandidáta Štefana Prochovníka. 

Nové vedenie obce si volili aj obyvatelia Mojzesova v okrese Nové Zámky. Novou starostkou obce sa stala 
Tatiana Martišová (Smer-SD). 

Starostom obce Bzenica v okrese Žiar nad Hronom sa stal Pavol Mazúr (Sme rodina). 
V obci Jelšovec v okrese Lučenec získal najviac hlasov nezávislý kandidát Ladislav Mácka. 
(Zdroj: TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

11. PRETRHLI SÉRIU VÍŤAZSTIEV 
[13.10.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; Jozef Mikuš] 



 
 

BKM Lučenec zaznamenal prvú prehru v ročníku. 
LUČENEC Mužstvo z centra Novohradu vo 4. kole SBL v stredu (7. 10.) vycestovalo na palubovku Levíc, kde 

potvrdilo úlohu favorita a vyhralo najtesnejším rozdielom 78:77. 
V drese BKM strelecky vynikli Američania Murray-Boyles a Holloway jr., ktorí nazbierali po osemnásť bodov. 
V 5. kole sa Lučenec vrátil pod domáce koše, no to mu šťastie neprinieslo. BKM si v sobotu (10. 10.) pod 

domácimi košmi zahral proti Spišským Rytierom, ktorí boli v zápase úspešnejší. 
Domáci začali lepšie, ale cez polčas už tesne viedli Spišiaci. Bojovný zápas ponúkol striedanie vo vedení, no 

záver si ustrážili hostia. Novohradčanom na výhru nestačilo ani 32 bodov, ktoré zaznamenal najlepší strelec 
zápasu Róbert Rožánek. 

BKM Lučenec má v 6. kole prestávku, v 7. kole vycestuje do Handlovej (21. 10.). 
4. KOLO: Patrioti Levice - BKM Lučenec 77:78 (13:18, 26:33, 20:10, 18:17) 
TH: 14/8 - 11/9, Fauly: 13 - 19, Trojky: 7 - 9, Rozhodovali: Ženiš, Kúkelčík, Bartoš Levice: Bojanovský a 

Černokojev po 12, Krajčovič 11, Abrhám 7, Wade-Chatman 3 (Juríček 21, Chaban 9, Volárik 2, Danielič 0) 
Lučenec: Murray-Boyles 18, Hawkins 13, Rób. Rožánek 10, Brown 9, Anikienko 2 (Holloway jr. 18, Jackuliak 5, 
Zorvan 3, Siládi 0) 

5. KOLO: BKM Lučenec - Spišskí Rytieri 91:100 (33:23, 20:32, 24:20, 14:25) 
TH: 18/13 - 21/19, Fauly: 2418, Trojky: 14 - 11, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Karniš Lučenec: Rób. 

Rožánek 32, Anikienko 13, Murray-Boyles 12, Hawkins 11, Zorvan 5 (Brown a Jackuliak po 6, Holloway jr. 4, 
Siládi 2) Rytieri: Nikolič 30, Spencer 22, Baťka 15, Garrett 14, Antoni 5 (Čekovský a Mrviš po 7, Krajňák a Židzik 
0) 

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Bol to veľmi útočný zápas z obidvoch strán. Absentovala nám obrana, ale 
bolo to spôsobené kvalitou Spišskej Novej Vsi, ktorá potvrdila, že má silné individuality, skúsených hráčov, čo 

ukázali v plnej kráse. Nič sa nedeje, hráme piaty zápas, ideme ďalej. Musíme zdvihnúť hlavy, stalo sa. Teraz 
máme trochu pauzu, môžeme si oddýchnuť, načerpať nové sily a ideme ďalej. Ja by som z prehry nerobil 
tragédiu. Súperovi gratulujem k víťazstvu.“ 

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: „Myslím, že sme boli svedkami kvalitného útočného duelu prvého s druhým. 
Mali sme dobrý vstup do zápasu, avšak nechali sme súpera sa dotiahnuť a dostať do laufu. Potom sa nám už 
ťažšie bránilo. Celý zápas sa vedenie striedalo z jednej strany na druhú. Avšak chybami na konci zápasu sme sa 
obrali o víťazstvo. Gratulujem Spišskej Novej Vsi k výhre.“ 

Ostatné výsledky 5. kola: Iskra Svit - BC Prievidza 91:72 (21:27, 25:18, 20:14, 25:13), MBK Baník Handlová - 
Inter Bratislava 83:76 (26:20, 21:22, 19:18, 17:16). 

TABUĽKA 
1.Spišskí Rytieri 5 4 1447:394 (+53)9 2.Lučenec 5 4 1450:401 (+49)9 3.Levice 4 2 2304:279 (+25)6 4.Svit 4 2 

2329:351 (-22)6 5.Handlová 4 1 3320:346 (-26)5 6.Prievidza 4 1 3282:335 (-53)5 7.Inter Bratislava 4 1 3315:341 
(-26)5 

Foto: 
Hráč Lučenca James Murray-Boyles. Lukáš Droppan 
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12. SOBOŤANIA SA PUSTILI DO BOJA 
[13.10.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 31; Jozef Mikuš] 

 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA Uplynulý víkend priniesol začiatok novej sezóny 2. hokejovej ligy. Súťažné hokejky 
vytiahli aj v rimavskosobotskom tíme, ktorý sa znovu pokúsi zabojovať o víťazstvo v súťaži. 

„Ubehlo už sedem mesiacov odvtedy, čo hokejisti HKM Rimavská Sobota odohrali posledný majstrovský 
zápas. Po tejto dlhej dobe sa už všetci tešíme na štart novej sezóny 2020/2021,“ povedal pred úvodným zápasom 
ročníka Marek Hanzel z HKM Rimavská Sobota. 

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

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

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

Tretia najvyššia hokejová súťaž bude opäť rozdelená do dvoch skupín. Soboťania budú v tej východnej 
bojovať s béčkom Spišskej Novej Vsi, Čaňou, Dolným Kubínom, Sabinovom, Trebišovom, Bardejovom a 

Kežmarkom. 



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

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

 
 

13. V KONIARNI OPÄŤ HODENÁ STOVKA 
[13.10.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 30; Redakcia] 

 
 

V 3. kole najvyššej súťaže pod ženskými košmi basketbalistky MBK Ružomberok po streleckom koncerte 
vyprášili BAM Poprad o 84 bodov - 121:37. 

RUŽOMBEROK Zápasový účet začali písať hostky, keď sa trafila Vyšňová. Hneď na to odpovedala 
Williamsová a vzápätí trojku pridala Praženicová - 5:2. Popradčanky ešte chvíľku držali krok, keď v 3. min. 
prehrávali len 7:9. Potom už majster zapol, zacelil dovtedajšie okienka v obrane a v útoku nekompromisne 
udieral. V 8. min. Ružomberok po 21-bodovej šnúre viedol 30:7 a do konca vstupnej štvrtky svoj náskok natiahol 
na 36:8. 

Druhú desaťminútovku síce otvorila Popradčanka Grígerová spoza perimetra (36:1), no potom prišlo štrnásť 
ružomberských bodov v rade a rozdiel na tabuli sa prehupol cez štyridsiatku - 52:11. Po polčasovom rezultáte 
68:13, v treťom dejstve (19:11) hostiteľky trochu zvoľnili obrátky a na nejaký čas sa prestali skokovito vzďaľovať, 
naopak BAM túto pasáž využil na niekoľko košov, keď Sojákovej sa ujali dokonca dve trojky. V poslednej štvrtine 
stretnutie zase dostalo predchádzajúci obraz. Magická stovka padla v 36. min. keď Stašová projektilom za tri 
posunula stav na 102:30. Tréner MBK Suja dal priestor tiež babám z lavičky. 

Liptovský kolektív aj druhé vystúpenie vo svojej Koniarni pretavil na presvedčivé dobytie stovky. V úvodnom 
kole tu Spišská Nová Ves prehrala 24:116. Najbližšie (17. októbra) obhajca titulu vycestuje do Šamorína. 

Povedal o zápase 
Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Bol to trochu taký nemastný-neslaný basketbal, hoci v prvom polčase sme 

boli celkom slušne agresívni. 
Predchádzajúci duel v Piešťanoch dievčatá poriadne vyčerpal, čo bolo cítiť celý týždeň na tréningoch a 

myslím si, že aj v samotnom zápase proti Popradu. Som však rád, že dievčatá išli to, na čo mali. A zase musím 
len poklopať, že s takým istým počtom dievčat, ako sme stretnutie otvorili, sme ho aj dohrali.“ 

Ružomberok - Poprad 121:37 (36:8, 68:13, 87:24) 
Body MBK: Živaljevičová 26, Williamsová 24, Stašová 19/3 trojky, Turudičová 14, Praženicová a Enabosiová 

po 13, Havranová 12. Bez divákov. 
Štvrtiny: 36:8, 32:5, 19:11, 34:13. Z (SVR) 
foto:Rudo Maškurica 

[Späť na obsah] 

 
 

14. DEBAKEL 
[13.10.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; Jozef Mikuš] 

 
 

RIM. SOBOTA S takýmto vstupom do sezóny nemôžu byť nespokojní. 
Hokejisti Rimavskej Soboty sa po dlhých mesiacoch vrátili do súťažného kolobehu a v úvode ročníka 2020/21 

sa na súperovi doslova vybláznili. Mužstvo trénera Jána Pokonického nadelilo tímu zo Spiša debakel, brankár 
hostí bol bezbranný. V sieti Spišskej Novej Vsi skončil puk až 11krát, domáci gólman bol prekonaný iba raz. 

Soboťania budú chcieť dobrú formu potvrdiť aj v 2. kole, kedy si na košickom ľade zahrajú proti HK Čaňa (17. 
10.). 

ŠTATISTIKA 
HKM Rimavská Sobota-HK Spišská Nová Ves B 11:1 (2:0, 5:1, 4:0) 

Góly: 16. a 52. Babkovič, 20. Škantár, 31., 34. a 59. Romanov, 33. Šagát, 34. Vilchinskiy, 36. J. Slovák, 45. 
Havran, 57. Zošiak. Strely: 68:17. Zásahy: 16:57. Vylúčenia: 4:4. Trestné minúty: 6:8. Presilovky: .1:1 Oslabenia: 
1:0. R: Korba, Sarvaš, Kurčík. 5 divákov Zostava HKM Rimavská Sobota: Križan, Albert - Gábor, Havran, Šagát, 
Filipiak, J. Slovák - Škantár, Nociar, Babkovič, Romanov, Vilchinskiy - Matúška, Zošiak, Zorvan, Solomonchak, 
Buda-Fiľo, Iványi. Tréner: Ján Podkonický. 

[Späť na obsah] 



 
 

15. Na Slovensku pribúdajú rozvodnené toky 
[13.10.2020; RTVS Jednotka; Správy a komentáre; 22:00; Nikoleta Ferková / Simona Simanová] 

 
 

Simona Simanová, moderátorka: „Na Slovensku pribúdajú rozvodnené toky. Najhoršia situácia je momentálne 
v povodí Hornej Nitry, Hnilca a Hornádu. Na niektorých miestach dochádza k vylievaniu riek. Slovenský 
hydrometeorologický ústav očakáva, že situácia sa zhorší aj na ďalších územiach. Zoznam staníc s povodňovou 
aktivitou nájdete na webe SHMÚ. V Medzeve v okrese Košice-okolie vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. 
Podmytých je asi päťdesiat obydlí, z ktorých evakuovali ľudí. Na mieste je kolegyňa Nikoleta Ferková. Nikoleta, 
aká je v meste situácia a čo očakávame v noci?“ 

Nikoleta Ferková, redaktorka (naživo): „Dobrý večer. Tak áno, my sa hlásime z Medzeva, kde je situácia 
naozaj vážna. Ešte dnes ráno sa tu vyliala rieka Bodva, ktorá zaplavila, ako si spomínala, okolo päťdesiat domov. 
V podstate voda spôsobuje aj ďalšie problémy. No a aké, tak to nám už povie primátor Medzeva Matej Smorada. 
Dobrý večer.“ 

Matej Smorada, primátor mesta Medzev (naživo): „Dobrý večer. Tak v Medzeve sa vyliala dnes rieka Bodva 
približne okolo 10:15 predpoludním. Momentálne je situácia veľmi vážna, pretože nám prší naďalej, rieka sa 
vylieva. Prebiehajú záchranné práce, dochádza aj k evakuácii časti obyvateľstva z Kováčskej ulice. Ďalej nám 
zaplavuje mosty, niektoré z nich sú už podmyté. Pri jednom, ktorý je taký jeden z kľúčových, sme zhruba dvadsať 
centimetrov pod úrovňou cesty cez most, teda pod úrovňou prekladu. Momentálne stojíme na mieste, na začiatku 
odlúčenej časti Kováčskej ulice. Videli ste, v akom štádiu to je. To si zrejme diváci pozrú v dokrútke.“ 

Nikoleta Ferková: „My sme videli, že hasiči už ukladajú do vriec piesok. Čiže v podstate ako zvládajú túto 
situáciu?“ 

Matej Smorada: „Celý deň dobrovoľný hasičský zbor vrecuje piesok, vrecujeme približne päťdesiat ton piesku 
iba v tento deň. To je zhruba tisíc päťsto, prípadne tisícsedemsto vriec. Pomáhajú nám ešte dobrovoľní hasiči z 
obce Štós. Rovnako tak sú do celej záchrannej akcie zapojení aj štátni policajti a samozrejme okresné úrady a 
Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity.“ 

Nikoleta Ferková: „My sme si všimli, že hasiči práve v tejto chvíli evakuujú obyvateľov. Obyvatelia sú v panike, 
kričia z domu, nechcú opustiť svoje domovy. Viete, prečo?“ 

Matej Smorada: „To sa musíte opýtať obyvateľov, prečo nechcú opustiť svoje domovy, ale pre tých, ktorí sa 
rozhodnú opustiť svoje domovy, je pripravená veľká sála mestského kultúrneho strediska, kde sa varí čaj, sú 
pripravené spacáky, je tam zakúrené a samozrejme aj ochranné pomôcky, ako rúška a dezinfekcia.“ 

Nikoleta Ferková: „Voda už zaplavila takisto toto mesto v podstate pred jedenástimi rokmi. Aby sa situácia 
neopakovala, tak plánujete aj robiť alebo nejaké riešenie plánujete do budúcna?“ 

Matej Smorada: „No, po tejto povodňovej záplave budeme musieť vstúpiť do seriózneho rokovania so štátnym 
podnikom Správy Bodrogu a Hornádu, pretože oni majú tento tok v Bodve a v minulosti, keď sme sa už pokúšali 
získať eurofondy na úpravu toku, nám nevyhoveli a neprepožičali tento tok.“ 

Nikoleta Ferková: „Táto situácia je kritická už od samého rána. Myslíte si, že teda voda ustúpi do rána? Alebo 
aká bude situácia? Čo plánujete robiť? Ostávate na mieste?“ 

Matej Smorada: „No, dnes už štyrikrát zasadal krízový štáb nášho mesta a intenzívne komunikujeme so 
záchrannými zložkami. Samozrejme, ja som dnes celú noc v pohotovosti, rovnako ako aj celý krízový štáb a 
hasiči, takže v prípade potreby zvoláme ešte dnes v noci krízový štáb. Ak nie, je naplánovaný na zajtra ráno.“ 

Nikoleta Ferková: „Skúste opísať, ako vyzerajú domy. V podstate videli sme, že sú aj dnuka zaplavené. Takže 
hrozí aj nejaká taká možnože väčšia povinná evakuácia?“ 

Matej Smorada: „Pokiaľ ide o povinnú evakuáciu, tak túto neviem nariadiť občanom ako primátor mesta. Na to 
sú už silové zložky štátu, ktoré sú na mieste a vyhodnocujú rovnako situáciu.“ 

Nikoleta Ferková: „Hrozí prosím vás aj nejaké zrútenie alebo poškodenie, či už mostov alebo domov? Aká je 
situácia?“ 

Matej Smorada: „Pri jednom moste, ktorý je riadne podmytý, tam nám už zrútenie možno aj hrozí. Nie som 
odborník na statiku, preto si to netrúfam odhadnúť. A pokiaľ ide o rodinné domy, no tam, kde vidíme, že tá voda 
ich riadne podmýva, takisto ste to mali možnosť vidieť, tam sa snažíme občanov presvedčiť, aby opustili svoje 
domovy a išli do veľkej sály mestského kultúrneho strediska.“ 

Nikoleta Ferková: „Ja vám veľmi pekne ďakujem. A my samozrejme situáciu ostávame aj naďalej sledovať a 
ďalšie informácie vám prinesieme zajtra.“ 

Simona Simanová: „To bola naživo z Medzeva Nikoleta Ferková. Ďakujeme za rozhovor. Rovnako vážna 
situácia je aj na Spiši. Následkom výdatných a vytrvalých zrážok sa tam dvíhajú hladiny vodných tokov. Už 
predpoludním vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity na Levočskom potoku v Markušovciach, neskôr sa k nemu 
pridal aj Hnilec v Jaklovciach a Hornád v Spišských Vlachoch. Celý deň to monitoruje Marie Balážová Melníková. 
Marie, aká je aktuálna situácia?“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka (telefonát): „Dobrý večer všetkým divákom RTVS. Tak tých miest, kde 
je kritická situácia v súvislosti s povodňami, je mnoho, pribúda ich. Napríklad pri vodnej priehrade Ružín sa pod 
vplyvom silných dažďov na cestu zrútila šesťstokilová skala, úsek je pre to úplne neprejazdný. Veľmi zlá situácia 
je i v meste Gelnica. Tu sa vyliala rieka Hnilec. Voda tu už zaplavila niekoľko rodinných domov a strhlo tu i 
prístupový most k jednému z nich. Zaujímavosťou je, že od dnešného dňa je tridsaťjeden zamestnancov 



Technických služieb mesta Gelnica v karanténe. Stalo sa tak po tom, čo sa ich kolega nakazil koronavírusom. A 
práve týchto tridsaťjeden ľudí z technických služieb tu v boji s povodňou mimoriadnu chýba. Na hlavnom ťahu pri 
obci Jaklovce v Gelnickom okrese vyliata rieka zaplavila jeden jazdný pruh. Úsekom sme za prítomnosti polície a 
hasičov prechádzali mimoriadne opatrne.“ 

Simona Simanová: „Marie, aká je povodňová situácia v okolitých okresoch?“ 
Marie Balážová Melníková: „Tak napríklad okres Spišská Nová Ves taktiež bičuje voda. Zlé správy 

prichádzajú aj z mesta Krompachy ohrozené sú tu dve lokality a chýba už len pár centimetrov, aby sa tu nevyliala 
rieka Hornád. Stovky obyvateľov z Hornádskej ulice, ale i z časti Stará Maša v Krompachoch sa obávajú o svoje 
životy a zdravie, a preto masívne odchádzajú zo svojich domovov sami. Dobrovoľní hasiči spolu s profesionálmi 
tu stavajú protipovodňové hrádze. A s veľkou vodou bojujú už od rána i v Markušovciach, Spišskonovoveskom 
okrese. Časť Pod horou je pre vyliaty Levočský potok úplne odrezaná od sveta. Dobrovoľní hasiči z Markušoviec, 
Danišoviec či Rudnian tu taktiež stavajú protipovodňové hrádze a plnia vrecia s pieskom. Žiaľ, intenzívne pršať by 
na väčšine východného Slovenska malo ešte aj celú stredu a štvrtok. Zostrih z najzaujímavejších momentov z 
dnešnej noci vám prinesieme v správach. Toľko od nás.“ 

Simona Simanová: „Situáciu teda zostávame sledovať. Ďakujeme za aktuálne informácie.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Hladiny vodných tokov dosiahli stupne povodňovej aktivity: Rozsah škôd 

zatiaľ nebolo možné určiť 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 21:46; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037894/hladiny-vodnych-tokov-dosiahli-stupne-povodnovej-aktivity-rozsah-
skod-zatial-nebolo-mozne-urcit/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity (SPA). TASR o tom 

informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 
Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah 

zabezpečovacích prác. Bocák dodal, že aktuálne SPA sa môžu aj počas noci meniť. “V súčasnosti správca 
vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má zatiaľ v teréne viac ako 
100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2700 jutových vriec a 70 ton piesku,” uviedol hovorca. 

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s 
prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby 

Ružín a Palcmanská Maša. 
Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. “Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé 

pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli 
aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území 
obce,” informoval Bocák. 

K 18.00 h platia podľa Bocáka starostami vyhlásené 3. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský 
Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník a Rokytov. Pre mesto 
Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec a obec 
Ľubovec platí 2. SPA. 

Podnik eviduje 1. SPA na vodných tokoch Handlovka, Turiec a Dovalovský potok. Taktiež eviduje 2. SPA na 
tokoch Kysuca a Rajčianka. Starostka obce Nesluša vyhlásila 2. SPA na vodnom toku Neslušanka, primátor 
mesta Žilina vyhlásil 3. SPA na vodný tok Bytčický potok v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica a starostka obce 
Hôrky vyhlásila 3. SPA na vodné toky v rámci obce. 

Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 
dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. Ich priaznivý priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej 
ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách. 

V obci Zvolenská Slatina bol vyhlásený 2. SPA na tokoch Slatina, Rybný potok a Slatinský potok, v obci Dobrá 
Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica a v meste Rimavská 
Sobota na toku Rimava. K 18.00 h naďalej pretrvával 3. SPA v obci Kameňany na vodnom toku Turiec, kde došlo 
vplyvom vybreženia vôd a zaplaveniu štyroch rodinných domov, základnej školy a prístupovej komunikácie. 

0 
Foto: 
Hladiny vodných tokov dosiahli stupne povodňovej aktivity (ilustračný obrázok) Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 
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17. Výdatný dážď neutícha. Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie 

okresy 
[13.10.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 21:36; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2010151 

 
 

Väčšina vodných tokov dosiahla stupne povodňovej aktivity. 
Zdieľať článok 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 

Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. Informuje o tom na svojom 
webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie - Hornád a Prievidza. 

Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). Druhý stupeň 
výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného Slovenska vrátane 
stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe územia. Prvý stupeň 
výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

(Situácia v Jaklovciach) 
Väčšina vodných tokov dosiahla stupne povodňovej aktivity 
„V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má 

zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2700 jutových vriec a 70 ton piesku," 
uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák 

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s 
prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby 

Ružín a Palcmanská Maša. 
Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. „Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé 

pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli 
aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území 
obce," informoval Bocák. 

K 18.00 h platia podľa Bocáka starostami vyhlásené 3. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský 
Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník a Rokytov. Pre mesto 
Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec a obec 
Ľubovec platí 2. SPA. 

Podnik eviduje 1. SPA na vodných tokoch Handlovka, Turiec a Dovalovský potok. Taktiež eviduje 2. SPA na 
tokoch Kysuca a Rajčianka. Starostka obce Nesluša vyhlásila 2. SPA na vodnom toku Neslušanka, primátor 
mesta Žilina vyhlásil 3. SPA na vodný tok Bytčický potok v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica a starostka obce 
Hôrky vyhlásila 3. SPA na vodné toky v rámci obce. 

Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 
dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. Ich priaznivý priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej 
ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách. 

V obci Zvolenská Slatina bol vyhlásený 2. SPA na tokoch Slatina, Rybný potok a Slatinský potok, v obci Dobrá 
Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica a v meste Rimavská 
Sobota na toku Rimava. K 18.00 h naďalej pretrvával 3. SPA v obci Kameňany na vodnom toku Turiec, kde došlo 
vplyvom vybreženia vôd a zaplaveniu štyroch rodinných domov, základnej školy a prístupovej komunikácie. 

Cesta medzi Spišskou Belou a Bušovcami je pre hustý dážď neprejazdná 
Cesta 1/77 medzi Spišskou Belou a Bušovcami v okrese Kežmarok je z dôvodu hustého dažďa momentálne 

neprejazdná. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. 
„Na ceste je vyliata voda, doprava pre osobnú prepravu je odkláňaná na Slovenskú Ves, Vojňany, Podhorany, 

pre nákladné vozidlá v obci Hniezdne smer Červený Kláštor," priblížili policajti. 
Ako ďalej doplnili, cesta 1/68 v smere z Ľubotína pred obcou Plaveč v okrese Stará Ľubovňa je zaplavená 

vodou, je však prejazdná. 
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde uvedenými úsekmi. 
(situácia vo Zvolenskej Slatine) 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie okresy 
[13.10.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 21:11; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/830352/shmu-vystraha-3-stupna-pred-povodnami-plati-pre-dalsie-okresy/ 

 
 

http://www.tvnoviny.sk/a/2010151
https://www.aktuality.sk/clanok/830352/shmu-vystraha-3-stupna-pred-povodnami-plati-pre-dalsie-okresy/


Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 
Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. Informuje o tom na svojom 
webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie - Hornád a Prievidza. 

Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). 
Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného 

Slovenska vrátane stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe 
územia. 

Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. SHMÚ: Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie okresy 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 20:26; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037876/shmu-vystraha-3-stupna-pred-povodnami-plati-pre-dalsie-okresy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 

Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. 
Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-

okolie - Hornád a Prievidza. 
Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). Druhý stupeň 

výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného Slovenska vrátane 
stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe územia. Prvý stupeň 
výstrahy platí prezvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

0 
Foto: 
Výstraha 3. stupňa pred povodňami Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

20. 20:17; SHMÚ vydal výstrahu 3. stupňa pred povodňami pre… 
[13.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 20:17; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/2087109/ 

 
 

SHMÚ vydal výstrahu 3. stupňa pred povodňami pre ďalšie okresy: Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske 
Teplice, L. Mikuláš a Trebišov-Roňava. Naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie-

Hornád a Prievidza. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Meteorológovia nás pripravujú na najhoršie: Výstrahy tretieho stupňa 

nielen na východe! 
[13.10.2020; dnes24.sk; Správy; 20:01; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/shmu-dazd-pretrvava-hydrologicka-situacia-sa-zhorsuje-372996 

 
 

Dážď na území Slovenska naďalej pretrváva, hydrologická situácia sa zhoršuje, informuje na sociálnej sieti 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

Podľa meteorológov plošne pribúdajú vodomerné stanice s dosiahnutým alebo prekročeným stupňom 
povodňovej aktivity, 

Kritické úseky riek 

https://www.cas.sk/clanok/1037876/shmu-vystraha-3-stupna-pred-povodnami-plati-pre-dalsie-okresy/
https://dennikn.sk/minuta/2087109/
https://www.dnes24.sk/shmu-dazd-pretrvava-hydrologicka-situacia-sa-zhorsuje-372996


„Najhoršia situácia je v povodí hornej Nitry, Hnilca a Hornádu. Na niektorých miestach dochádza k vylievaniu 
tokov,“ napísal SHMÚ s tým, že zoznam vodomerných staníc so stupňami povodňovej aktivity nájde verejnosť na 
webe SHMÚ. 

Vzhľadom na nasýtenosť povodí a ďalšie očakávané pretrvávajúce zrážky predpokladá SHMÚ pokračovanie 
vzostupov a prekročenie hladín aj na ďalších staniciach. 

Výstrahy najvyššieho stupňa 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe upozorňuje na výstrahu tretieho stupňa pred 

dažďom, ktorá naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Pre tieto okresy a okres 

Prievidza naďalej platí aj výstraha tretieho stupňa pred povodňami. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 

Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. Informuje o tom na 
svojom webe. 

Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného 
Slovenska vrátane stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe 
územia. Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

Od stredy 12.00 h vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, 
Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad. 

Foto: Ilustračné 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Situácia na Slovensku sa zhoršuje. Hladiny riek stúpajú, na niektorých 

miestach sa už vyliali 
[13.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 19:50; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2229060-situacia-na-slovensku-sa-zhorsuje-hladiny-riek-stupaju-na-
niektorych-miestach-sa-uz-vyliali 

 
 

V Medzeve v okrese Košice-okolie evakuovali niekoľko obydlí, ktoré podmyla voda. 
Dážď na území Slovenska naďalej pretrváva, hydrologická situácia sa zhoršuje, informuje na sociálnej sieti 

Slovenský hydrometeorologický ústav. 
Podľa meteorológov plošne pribúdajú vodomerné stanice s dosiahnutým alebo prekročeným stupňom 

povodňovej aktivity, najmä na strednom a v časti východného Slovenska. 
„Najhoršia situácia je v povodí hornej Nitry, Hnilca a Hornádu. Na niektorých miestach dochádza k vylievaniu 

tokov,“ napísal SHMÚ s tým, že zoznam vodomerných staníc so stupňami povodňovej aktivity nájde verejnosť na 
webe SHMÚ. 

Vzhľadom na nasýtenosť povodí a ďalšie očakávané pretrvávajúce zrážky predpokladá SHMÚ pokračovanie 
vzostupov a prekročenie hladín aj na ďalších staniciach. 

V Medzeve zaplavilo domy 
V Medzeve v okrese Košice-okolie evakuovali niekoľko obydlí, ktoré podmyla voda. Uviedol to primátor mesta 

Matej Smorada s tým, že v meste vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. 
„Na mieste sú dobrovoľní hasiči, pieskujeme. Netušíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, pretože stále prší,“ 

uviedol s tým, že hladina vodných tokov naďalej pomaly stúpa. 
„Podmytých je zatiaľ šesť obydlí, ktoré sú zaplavené. Evakuovali sme aj jeden dom, ktorý slúži ako chalupa,“ 

spresnil Smorada. Podľa jeho slov väčšina zasiahnutých obyvateľov išla k známym. 
Preventívne opatrenia 
Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásilo v utorok večer aj mesto Moldava nad Bodvou. Dôvodom je 

dlhotrvajúci dážď a možné vybreženie sa rieky Bodva. Uviedla hovorkyňa mesta Jana Kovácsová. 
„Zalarmovaná je polícia aj technické služby. Na uliciach Budulovská a Mlynská plnia vrecia,“ spresnila s tým, 

že preventívne opatrenia realizujú na miestach, ktoré považujú za kritické a kde by mohli vzniknúť škody. 
„K dispozícii poskytuje mesto informačnú linku 055 488 0211, na ktorej prijíma aj poskytuje aktuálne 

informácie o mimoriadnej situácii,“ uvádza mesto na svojej webovej stránke. Na uvedenom telefónnom čísle 
môžu obyvatelia zároveň ohlásiť kritické miesta, na ktoré budú privezené vrecia s pieskom na záchranárske 
práce. 

Tretí stupeň v Markušovciach 
V obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Uviedol starosta 

obce Marek Virág s tým, že situácia sa naďalej zhoršuje a Levočský potok sa vylieva. 
„V obci počas dňa už dvakrát zasadal krízový štáb. Do najrizikovejších oblastí sme dali piesok a vrecia. Na 

pomoc nám prídu aj dobrovoľné hasičské zbory z Danišoviec a Rudnian,“ ozrejmil starosta. 
Dodal, že deti z miestnej základnej školy dostali riaditeľské voľno na stredu (14. 10.) a štvrtok (15. 10.). Ak sa 

podľa jeho slov situácia upokojí, v piatok nastúpia do školy. 
[Späť na obsah] 
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23. 19:44; Výdatné zrážky na celom Slovensku majú pokračo… 
[13.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 19:44; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/2087050/ 

 
 

Výdatné zrážky na celom Slovensku majú pokračovať počas noci a aj v stredu, no už teraz spôsobili problémy 
na mnohých miestach. Výstraha 3. stupňa pred dažďom naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a 

Košice-okolie. Pre tieto okresy a okres Prievidza platí tiež výstraha 3. stupňa pred povodňami. 
Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného 

Slovenska vrátane stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe 
územia. Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Výdatné zrážky budú pokračovať aj v stredu: Tieto okresy sú v ohrození! 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 19:40; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037855/vydatne-zrazky-budu-pokracovat-aj-v-stredu-tieto-okresy-su-v-
ohrozeni/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe upozorňuje na výstrahu tretieho stupňa pred 

dažďom, ktorá naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Pre tieto okresy a okres 

Prievidza naďalej platí aj výstraha tretieho stupňa pred povodňami. 
Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného 

Slovenska vrátane stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe 
územia. Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

Od stredy 12.00 h vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, 
Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad. 

0 
Foto: 
Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. (ilustračné 

foto) Zdroj: iStockphoto 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Rieky dosiahli na väčšine územia stupeň povodňovej aktivity, 

vodohospodári sú v teréne 
[13.10.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 19:11; Petra Rudolfová] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/830331/rieky-dosiahli-na-vacsine-uzemia-stupen-povodnovej-aktivity-
vodohospodari-su-v-terene/ 

 
 

Na celom Slovensku intenzívne prší a zrážky pretrvajú do zajtra. Na mnohých miestach sa už dnes zdvíhajú 
hladiny riek a potokov. 

Aktualizované 21:14 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred povodňami prvého, druhého a aj tretieho 

stupňa. Najvyšší stupeň pôvodne platil pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie - Hornád. SHMÚ 

ho vo večerných hodinách rozšíril aj pre okresy Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a 
Trebišov-Roňava. Druhý stupeň platí pre severné, stredné a juh stredného Slovenska. Pre ostatné územie platí 
výstraha prvého stupňa. 

https://dennikn.sk/minuta/2087050/
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Povodne vznikli, alebo hrozia, pre intenzívny dážď, ktorý sužuje takmer celé Slovensko. Rovnako daždivé 
počasie má však pokračovať aj počas zajtrajšieho dňa. Už dnes ale spôsobil dážď škody a zdvíha hladiny riek a 
potokov. 

V okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Dunajská Streda a Komárno sa k výstrahe pred dažďom 
pridala aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. 

Hladiny riek stúpajú 
Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity (SPA). TASR o tom 

informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Vzhľadom na zvýšené vodné 
stavy nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác. Bocák dodal, 
že aktuálne SPA sa môžu aj počas noci meniť. 

„V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má 
zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2700 jutových vriec a 70 ton piesku,“ 
uviedol hovorca. 

V obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves sa situácia stýle zhoršuje a Levočský potok sa vylieva. „V 

obci počas dňa už dvakrát zasadal krízový štáb. Do najrizikovejších oblastí sme dali piesok a vrecia. Na pomoc 
nám prídu aj dobrovoľné hasičské zbory z Danišoviec a Rudnian,“ ozrejmil starosta. 

Protipovodňová komisia bude zasadať aj v okrese Gelnica. Voda v tomto okrese zatopila niekoľko domov a 
strhla aj príjazdový most k jednému rodinnému domu v lokalite Perlová dolina. Zdvihla sa aj hladina rieky Hnilec. 

S osadzovaním protipovodňových vakov začína preventívne už aj obec Kysak v okrese Košice-okolie, 
pripravuje sa na možné vybreženie sa rieky Hornád. Koryto rieky môže vyliať po tom, ako po dlhotrvajúcich 
zrážkach došlo k zvýšeniu odtoku z Ružínskej priehrady. 

V Zvolenskej Slatine sa začala rozvodňovať rieka Slatina. Hasiči tam stavajú protipovodňové bariéry. 
Prievidzká rieka Handlovka dosiahla v utorok večer výšku hladiny, ktorá sa rovná tretiemu stupňu povodňovej 

aktivity a naďalej stúpa. Dlhotrvajúci dážď v tomto meste popoludní strhol aj svah pod Mariánskym 
vŕškom.„Situáciu monitorujeme, máme v teréne ľudí z technických služieb mesta, podnety prijíma i operačný 
dôstojník na mestskej polícii. Dážď je kontinuálny, nie je nárazový, voda tak stíha odtekať,“ priblížil pre TASR 
hovorca mesta Michal Ďureje. 

V Moldave nad Bodvou zasa môže dôjsť k vybreženiu rieky Bodva, polícia a technické služby už preto v 
uliciach plnia vrecia. Občania majú k dispozícii aj informačnú linku 055 488 0211, na ktorej prijíma aj poskytuje 
aktuálne informácie o mimoriadnej situácii," uvádza mesto na webovej stránke. 

Zasahujú hasiči aj polícia 
Z dôvodu hustého dažďa sa na viacerých miestach Prešovského kraja vylieva na cesty voda. 
Polícia upozorňuje, že cesta medzi Spišskou Belou a Bušovcami v okrese Kežmarok je momentálne 

neprejazdná. Na ceste je vyliata voda, doprava pre osobnú prepravu je odkláňaná na Slovenskú Ves, Vojňany, 
Podhorany, pre nákladné vozidlá v obci Hniezdne smer Červený Kláštor. 

Cesta z Ľubotína v smere na Plaveč, pred obcou Plaveč v okrese Stará Ľubovňa je zaplavená vodou. Cesta 
je prejazdná. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde uvedenými úsekmi,“ dodáva polícia. 

V Košickom kraji už mali hasiči pre intenzívny dážď šesť výjazdov súvisiacich s počasím ukončili počas utorka 
hasiči v Košickom kraji. Momentálne pomáhajú pri ďalších 11 zásahoch. Devätnásť prípadov riešili dobrovoľné 
hasičské zbory obce (DHZO). 

Polícia ďalej upozorňuje, že z dôvodu poveternostných podmienok došlo k podmytiu cesty v úseku Gelnica - 
Prakovce, ktorej časť sa prepadla. Policajti zo Spišskej Novej Vsi sú na mieste a dopravu regulujú, vodičov 

upozorňujú na aquaplaning. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Výstraha: Silný dážď rozvodňuje rieky, hasiči majú desiatky výjazdov 
[13.10.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 19:11; Petra Rudolfová] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/830331/vystraha-silny-dazd-rozvodnuje-rieky-hasici-maju-desiatky-
vyjazdov/ 

 
 

Na celom Slovensku intenzívne prší a zrážky budú pokračovať aj zajtra. Na mnohých miestach sa už dnes 
zdvíhajú hladiny riek a potokov. 

Aktualizované 19:42 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred povodňami prvého, druhého a aj tretieho stupňa. 

Najvyšší stupeň platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie - Hornád. Druhý stupeň platí pre 

severné, stredné a juh stredného Slovenska. Pre ostatné územie platí výstraha prvého stupňa. 
Povodne hrozia pre intenzívny dážď, ktorý sužuje takmer celé Slovensko. Rovnako daždivé počasie má však 

pokračovať aj počas zajtrajšieho dňa. Už dnes ale spôsobili zrážky škody a zdvíhajú hladiny riek a potokov. 
V okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Dunajská Streda a Komárno sa k výstrahe pred dažďom 

pridala aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. 
[Späť na obsah] 
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27. Nové opatrenia spomaľujú príjem pacientov 
[13.10.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Aby sa ľudia dostali na vyšetrenia a rehabilitácie, stoja v zime a daždi. 
Prijímanie pacientov v nemocnici v Spišskej Novej Vsi komplikujú nové opatrenia. Tie majú zabrániť šíreniu 

koronavírusu a ochrániť zdravotníkov i pacientov.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Už od skorého rána sa pred Nemocnicou s poliklinikou v Spišskej 

Novej Vsi tvorili takéto rady pacientov. Každý z nich musel pred vstupom do nemocnice prejsť zdĺhavým 

procesom triedenia pod dozorom zdravotníkov a vojakov.“ 
Opýtaná: „Ideme na rehabilitačné. No neviem, či to teraz tak tu máme čakať. To tu máme čakať?“ 
Opýtaná: „Čakala som pol hodiny, než ma vzali do nemocnice. Tak dosť dlho na také počasie, ako máme.“ 
Opýtaný: „Opatrenia sú opatrenia, robia to asi iba pre ľudí.“ 
Marie Balážová Melníková: „Nová situácia mnohých prekvapila, je však výsledkom plnenia usmernení 

hlavného hygienika.“ 
Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Spišská Nová Ves, a.s.: „Každý pacient, ktorý vstúpi do nemocnice, 

musí byť triážovaný, to znamená, musí byť mu zmeraná teplota a musí vyplniť dotazník. Týmito opatreniami, 
ktoré vidíte, práve zvyšujeme bezpečnosť ako pacientov, tak aj zamestnancov nemocnice.“ 

Marie Balážová Melníková: „Najväčší nápor pred spišskonovoveskou nemocnicou bol v ranných hodinách, no 
zhlúčiky pacientov sa tvorili aj tesne predpoludním. Situácia sa bude pravdepodobne opakovať aj v ďalších 
dňoch, čo znamená aj desiatky minút čakania v daždi a chlade.“ 

Renáta Šuláková: „Vychytávame samozrejme aj my malé nedostatky, budeme sa snažiť, aby to prebiehalo 
čoraz rýchlejšie, ale prosíme hlavne pacientov o trpezlivosť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zdravotníci a vojaci boli ohľaduplní, uprednostňovali rodičov s malými deťmi či 
zdravotne postihnutých.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Tri obce na východe Slovenska hlásia 3. povodňový stupeň: Voda zatopila 

niekoľko domov, strhla aj most! 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 18:24; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037807/tri-obce-na-vychode-slovenska-hlasia-3-povodnovy-stupen-voda-
zatopila-niekolko-domov-strhla-aj-most/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Povodňovú aktivitu tretieho stupňa vyhlásil v utorok večer primátor Gelnice Dušan Tomaško. 
Ako pre TASR povedal, voda zatopila niekoľko domov a strhla aj príjazdový most k jednému rodinnému domu 

v lokalite Perlová dolina. Hladina rieky Hnilec sa zdvihla po dlhotrvajúcich dažďoch. 
Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
“Ešte dnes bude zasadať protipovodňová komisia, kde sú prizvané zložky, ako policajti, profesionálni aj 

dobrovoľní hasiči, zástupcovia okresného úradu, civilnej ochrany aj oddelenia výstavby,” uviedol s tým, že 
momentálne monitorujú všetky povodia a realizujú fotodokumentáciu. 

Aj v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Pre TASR to 

uviedol starosta obce Marek Virág s tým, že situácia sa naďalej zhoršuje a Levočský potok sa vylieva. 
“V obci počas dňa už dvakrát zasadal krízový štáb. Do najrizikovejších oblastí sme dali piesok a vrecia. Na 

pomoc nám prídu aj dobrovoľné hasičské zbory z Danišoviec a Rudnian,” ozrejmil starosta. 
Dodal, že deti z miestnej základnej školy dostali riaditeľské voľno na stredu (14. 10.) a štvrtok (15. 10.). Ak sa 

podľa jeho slov situácia upokojí, v piatok nastúpia do školy. 
Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde a vyliatie rieky Hornád v katastri obce Hranovnica v Popradskom okrese 

vyhlásil v utorok starosta obce Vladimír Horváth o 17:00 hodine 3. stupeň povodňovej aktivity. Obec o tom 
informuje na svojej webstránke. 

V obci Hranovnica zalialo prístupovú cestu, ktorá vedie k chatkám, ale aj k rodinným domom. „V katastri obce 
je zaplavená cesta pod Dubinou, kde sa nedá prejsť, zaplavilo aj niektoré časti priemyselného areálu v obci 
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Hranovnica,“ informoval Martin Valluš, zástupca starostu obce Hranovnica agentúru SITA. Vernársky potok sa 
zatiaľ nevylial, ale hladina pri neustálom daždi stúpa. 

0 
Foto: 
V obci Jaklovce v okrese Gelnica začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z 

pivníc. Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Situácia v nemocniciach 
[13.10.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Katarína Jarembinská / Marek Pivoluska] 

 
 

Marek Pivoluska, moderátor: „Ochoreniu COVID-19 podľahlo na Slovensku ďalších päť ľudí. Počet obetí 
choroby tak vzrástol na šesťdesiatšesť. Nemocnice aktuálne hlásia takmer štyristo hospitalizovaných pacientov. 
Práve preto väčšie, ale aj regionálne nemocnice začínajú s reprofilizáciou pracovísk. Napríklad košická 
univerzitná nemocnica má pre pozitívnych pacientov pripravených deväťdesiatšesť lôžok.“ 

Katarína Jarembinská, redaktorka: „Zatiaľ čo v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach pred 
týždňom hospitalizovali šestnásť pacientov infikovaných koronavírusom, dnes ich je na infekčnej klinike vyše 
štyridsať. Vysvetľuje hovorkyňa Ladislava Šustová.“ 

Ladislava Šustová, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach: „Momentálne máme 
hospitalizovaných spolu štyridsaťštyri pacientov a zdravotný stav šiestich z nich si vyžadoval presun na oddelenie 
anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Ich stav je kritický.“ 

Katarína Jarembinská: „V Košiciach pribudne ďalších štyridsať miest pre pozitívnych pacientov. K reprofilizácii 
dochádza aj v regionálnych nemocniciach. V Starej Ľubovni majú vyhradených dvadsaťšesť lôžok. Hovorí riaditeľ 
Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský.“ 

Peter Bizovský, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni: „Keďže sme bielo-červená nemocnica, na 
tej bielej časti budeme robiť všetkých pacientov, ktorí sú akútni, ale po hranicu svojich personálnych a materiálno-
technických kapacít budeme robiť aj plánované veci za podmienok, že tento pacient bude COVID negatívny.“ 

Katarína Jarembinská: „Všetky nemocnice musia reprofilizovať desať percent svojich lôžkových kapacít pre 
pozitívnych pacientov. Pokračuje prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška, ktorý je zároveň 
zodpovedný za reprofilizáciu lôžok.“ 

Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov: „Každá nemocnica je individuálna a v 
závislosti na reprofilizačnom pláne nemocnice sa postupne uvoľňujú oddelenia v závislosti od svojich 
priestorových a personálnych možností.“ 

Katarína Jarembinská: „V Košiciach denne testujú viac ako štyristo ľudí a v Starej Ľubovni sú schopní denne 
vykonať dvesto testov.“ 

Marek Pivoluska: „Dodržiavanie nových opatrení, ktoré majú chrániť zdravie a životy ľudí, im život neraz 
komplikuje. Jedným z príkladov je aj prijímanie pacientov v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. V zime a daždi sa 

dnes pred ňou vytvoril dlhý rad pacientov, ktorí sa potrebovali dostať na vyšetrenia a rehabilitácie.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Hneď od rána sa pred nemocnicou s poliklinikou v Spišskej Novej 

Vsi vytvorili rady pacientov. Každý z nich musel pred vstupom do nemocnice prejsť triážou pod dozorom 

zdravotníkov a vojakov.“ 
Opýtaná: „Tak ideme na rehabilitačné, no neviem, či to teraz fakt tu máme čakať. To tu máme čakať?“ 
Opýtaná: „Čakala som polhodinu. Dnes ma vzali do nemocnice, áno. A dosť dlho na také počasie, jak máme.“ 
Opýtaný: „Opatrenia sú opatrenia. Robia to asi iba pre ľudí.“ 
Marie Balážová Melníková: „Nová situácia mnohých prekvapila, ale podľa riaditeľky nemocnice v Spišskej 

Novej Vsi Renáty Šulákovej je výsledkom plnenia usmernení hlavného hygienika.“ 
Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves: „Každý pacient, ktorý vstúpi do 

nemocnice, musí byť triážovaný, to znamená musí byť mu zmeraná teplota a musí vyplniť dotazník. Týmito 
opatreniami zvyšujeme bezpečnosť ako pacientov, tak aj zamestnancov nemocnice.“ 

Marie Balážová Melníková: „Najväčší nápor pred spišskonovoveskou nemocnicou bol v ranných hodinách, no 
skupinky pacientov sa tvorili aj tesne predpoludním. Situácia sa bude pravdepodobne opakovať aj v ďalších 
dňoch a v rámci nej aj desiatky minút čakania v daždi a chlade. Opäť Renáta Šuláková.“ 

Renáta Šuláková: „Vychytávame samozrejme aj my malé nedostatky, ale prosíme hlavne pacientov o 
trpezlivosť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zdravotníci a vojaci boli ohľaduplní. Uprednostňovali rodičov s malými deťmi, či 
zdravotne postihnutých.“ 

[Späť na obsah] 

 
 



30. SHMÚ varuje pred silným vetrom: V Bratislave a okolitých okresoch platia 

výstrahy 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 16:42; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037750/shmu-varuje-pred-silnym-vetrom-v-bratislave-a-okolitych-okresoch-
platia-vystrahy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Dunajská Streda a Komárno platí počas utorka výstraha 

prvého stupňa pred vetrom. 
Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha trvá do 20.00 h. 
Na celom území Slovenska zároveň SHMÚ naďalej upozorňuje pred výdatnými zrážkami a hroziacimi 

povodňami. Tretí stupeň výstrahy platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Na väčšine 

západného a východného Slovenska je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v okresoch 
stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. Výdatné zrážky majú pokračovať aj počas stredy 
(14. 10.). 

0 
Foto: 
Výstraha trvá do 20.00 h. (ilustračné foto) Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

31. 15:29; V okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice-ok… 
[13.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 15:29; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/2086476/ 

 
 

V okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice-okolie platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a 

výdatnými zrážkami. Pri jednom z mostov v Jaklovciach (Gelnica) už začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči majú 
pomáhať s odčerpávaním vody z pivníc. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

32. SHMÚ: Na východe platí 3.stupeň výstrahy pred povodňou 
[13.10.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 15:15; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/830238/shmu-na-vychode-plati-3-stupen-vystrahy-pred-povodnou/ 

 
 

V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými 

zrážkami. 
Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. Upozorňuje na to 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 
Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať 

majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt 

dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Slovensko bičuje intenzívny dážď: Pre dva okresy platí už 3. stupeň 

výstrahy pred povodňou 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 14:59; TASR] 

https://www.cas.sk/clanok/1037750/shmu-varuje-pred-silnym-vetrom-v-bratislave-a-okolitych-okresoch-platia-vystrahy/
https://www.cas.sk/clanok/1037750/shmu-varuje-pred-silnym-vetrom-v-bratislave-a-okolitych-okresoch-platia-vystrahy/
https://dennikn.sk/minuta/2086476/
https://www.aktuality.sk/clanok/830238/shmu-na-vychode-plati-3-stupen-vystrahy-pred-povodnou/


 
https://www.cas.sk/clanok/1037699/slovensko-bicuje-intenzivny-dazd-pre-dva-okresy-plati-uz-3-stupen-
vystrahy-pred-povodnou/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými 

zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. Upozorňuje na to 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 

Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať 
majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt 

dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
0 
Foto: 
Slovensko zasiahli intenzívne lejaky. Zdroj: TASR 
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34. Situácia na východe je vážna: V obci Baldovce vyhlásili 3. stupeň 

povodňovej aktivity, v Betlanovciach druhý 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 14:23; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037671/v-obci-baldovce-vyhlasili-3-stupen-povodnovej-aktivity-v-
betlanovciach-druhy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V obci Baldovce v okrese Levoča vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA). 
V Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves druhý stupeň. Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenského 

vodohospodárskeho podniku Marián Bocák v súvislosti s výdatne daždivým počasím. 
“Z dôvodu nepriaznivej hydrologickej situácie a prognózy Slovenského hydrometeorologického ústavu 

potvrdzujúcej stúpajúcu tendenciu vodných tokov Hornád a Hnilec, správca toku podal návrh na vyhlásenie 
druhého SPA v pôsobnosti Okresného úradu Košice v sídle kraja od utorka 9.30 h,” dodal Bocák. 

0 
Foto: 
Hladiny riek na Slovensku stúpajú (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
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35. Máme viacero nových obetí nákazy, pribudlo vyše 500 infikovaných 
[13.10.2020; ta3.com; Slovensko; 13:32; TA3 TASR SITA ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1194496/mame-viacero-novych-obeti-nakazy-pribudlo-vyse-500-
infikovanych.html 

 
 

Na Slovensku pribudlo 531 nových prípadov nákazy a na pľúcnej ventilácii je už 40 pacientov. Všetky stredné 
školy prešli od včera na dištančné vzdelávanie, platí zákaz zhromažďovania sa pre viac ako šesť ľudí. Pomôžu 
nám opatrenia spomaliť nákazu? Udalosti okolo pandémie s vami sledujeme online. 

13:44 Americká farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson pozastavila testovanie vakcíny proti Covidu-19. 
Rozhodla sa tak potom, ako sa u jedného z účastníkov testov objavili nevysvetliteľné zdravotné problémy.13:40 
Poľský premiér Mateusz Morawiecki nastúpil do povinnej karantény po tom, čo bol v piatok v kontakte s osobou 
pozitívne testovanou na nový druh koronavírusu.13:35 Dopravcovia v rámci mestskej hromadnej dopravy v 
Banskej Bystrici pravidelne čistia a dezinfikujú vozidlá. Všetci zamestnanci absolvovali testovanie na ochorenie 
Covid-19 s negatívnym výsledkom. Informoval o tom banskobystrický primátor Ján Nosko.13:30 Na Slovensku 
pribudlo päť potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia Covid-19. Spolu tak evidujeme 66 úmrtí na toto 
ochorenie, informovalo ministerstvo zdravotníctva. “31-ročný muž zomrel vo Fakultnej nemocnici v Nitre, 6O-

https://www.cas.sk/clanok/1037699/slovensko-bicuje-intenzivny-dazd-pre-dva-okresy-plati-uz-3-stupen-vystrahy-pred-povodnou/
https://www.cas.sk/clanok/1037699/slovensko-bicuje-intenzivny-dazd-pre-dva-okresy-plati-uz-3-stupen-vystrahy-pred-povodnou/
https://www.cas.sk/clanok/1037671/v-obci-baldovce-vyhlasili-3-stupen-povodnovej-aktivity-v-betlanovciach-druhy/
https://www.cas.sk/clanok/1037671/v-obci-baldovce-vyhlasili-3-stupen-povodnovej-aktivity-v-betlanovciach-druhy/
https://www.ta3.com/clanok/1194496/mame-viacero-novych-obeti-nakazy-pribudlo-vyse-500-infikovanych.html
https://www.ta3.com/clanok/1194496/mame-viacero-novych-obeti-nakazy-pribudlo-vyse-500-infikovanych.html


ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Trnave, 71-ročná žena v nemocnici v Michalovciach, 79-ročná žena vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne a 81-ročná žena vo Fakultnej nemocnici v Nitre,” spresnilo ministerstvo.13:24 
Nemocnica Poprad eviduje 46 zamestnancov, ktorí majú nový koronavírus. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice 
Sylvia Galajda s tým, že zároveň je hospitalizovaných 12 pacientov s ochorením Covid-19. Popradská nemocnica 
už pred časom zriadila špeciálne oddelenie pre pacientov s Covid-19, ktoré sa nachádza v samostatnom 
geriatrickom pavilóne. „Nemocnica na základe obdržaného príkazu Ministerstva zdravotníctva SR reprofilizovala 
18 lôžok,“ priblížila hovorkyňa.13:15 Európski ministri združení vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v 
utorok v Luxemburgu dosiahli dohodu o spoločných kritériách pre koordináciu cestovných obmedzení zavedených 
v dôsledku pandémie. 

Výsledkom dohody je mapa s farebným kódovaním (semafor) založeným na spoločných kritériách, ktorú bude 
vypracovávať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Európska komisia vyzvala všetky členské štáty 
na poskytovanie údajov, aby bolo možné systém každý týždeň aktualizovať na základe presných informácií o 
epidemiologickej situácii v EÚ a jej regiónoch.13:07 Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár na Facebooku uistil, že 
je proti povinnému očkovaniu proti koronavírusu.12:53 V teréne zasiahnutom pandémiou nového koronavírusu 
poskytujú od 24. septembra pomoc aj intervenčné tímy Ministerstva zdravotníctva SR. Obyvateľstvu pomáhajú 
zvládnuť pandémiu nielen po zdravotnej stránke, ale poskytujú aj psychologickú pomoc. Informovala o tom 
hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.12:47 Očkovanie proti novému koronavírusu by nemalo byť povinné. Možnosť 
jeho nariadenia pri ohrození verejného zdravia by sa mala vypustiť z novely zákona, ktorú majú poslanci 
prerokovať na mimoriadnej schôdzi v zrýchlenom režime. Vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo to chce navrhnúť 
jeho predsedníčka Jana Bittó Cigániková.12:43 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom u 
zamestnancov Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku stúpol na 27. Nemocnica má aktuálne 106 
reprofilizovaných lôžok. “Z nich je 54 obsadených, voľných je ešte 52,” dodala hovorkyňa ÚVN Petra 
Dišková.12:41 Koaličná SaS nepovažuje celoplošné obmedzenia za jediné riešenie vzniknutej situácie. Takýto 
pohľad zastáva aj pri možnom tvrdom lockdowne. Liberáli upozorňujú na riziká možnej likvidácie niektorých 
prevádzok, rast nezamestnanosti a uprednostňujú lokálne obmedzenia v miestach ohnísk nákazy.12:37 O 
trinástej hodine sa začne mimoriadna schôdza Národnej rady SR. Poslanci majú v pláne posilniť právomoci 
hygienikov. Podrobnosti z parlamentu zisťovala kolegyňa Hana Kostelníková.12:30 V Poľsku pribudlo za 
pondelok 5068 potvrdených prípadov nákazy a 63 úmrtí. Najviac nových prípadov (898) opäť hlási Malopoľské 
vojvodstvo, kde sa nachádza i mesto Krakov. Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie 
dosiahol v Poľsku 135.278. V spojitosti s ochorením Covid-19 zomrelo 3101 ľudí.12:20 Talianska vláda prijala v 
noci na utorok ďalšie epidemiologické opatrenia v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu. Obmedzujú 
otváracie hodiny i zhromažďovanie v baroch a reštauráciách, zakazujú organizovanie školských výletov, 
vykonávanie kontaktných športov na amatérskej úrovni i usporadúvanie osláv v interiéroch a exteriéroch.12:06 Po 
tom, čo v Rakúsku zaznamenali v pondelok menej než tisíc novonakazených novým druhom koronavírusu (979), 
ich počet v utorok túto hranicu opäť presiahol a pribudlo 1028 infikovaných. Informoval o tom denník Kurier. 
Najviac nakazených (306) znova hlási Viedeň.11:55 Na okamžitú podporu športu a športovej obce na Slovensku 
je možné presunúť disponibilné prostriedky vo Fonde na podporu športu do rezervy vlády, prípadne rezervy 
predsedu vlády SR, vyjadril sa Peter Pellegrini, ktorý zároveň navrhuje, aby sumu 20 miliónov eur zo zdrojov 
fondu doplnilo Ministerstvo financií SR o ďalších 30 miliónov eur.11:48 Najnovšie ekonomické údaje vyvolávajú 
nádej, že nemecká ekonomika sa môže vrátiť na predkrízovú úroveň už začiatkom roku 2022. Vyhlásil to minister 
financií Olaf Scholz. Domnieva sa, že stúpajúci nemecký vládny dlh nie je problémom, pretože krajina môže 
situáciu riešiť „dobrým hospodárskym rastom“.11:36 Pacienti, ktorí už raz prekonali Covid-19, môžu po opätovnej 
nákaze novým druhom koronavírusom pociťovať dokonca silnejšie príznaky. Vyplýva to zo zistení štúdie 
zverejnenej v pondelok v prestížnom medicínskom časopise The Lancet Infectious Diseases. 

Prípady opätovnej nákazy sú momentálne známe len výnimočne. Vedci však v tejto súvislosti pripomínajú, že 
u mnohých nakazených sa príznaky neprejavia a aj ich prvotný test je preto väčšinou negatívny.11:25 Pozrite si 
správy TA3 o nových nakazených.11:20 Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal má koronavírus. 
V národnom mužstve sa po návrate zo súboja Ligy národov v Škótsku objavili aj iné prípady infikovaných, ide o 
hovorkyňu Slovenského futbalového zväzu Moniku Jurigovú a ďalších štyroch členov realizačného tímu.11:10 
Vláda prijala opatrenia na boj s druhou vlnou pandémie ochorenia Covid-19, no podľa Združenia podnikateľov 
Slovenska sa vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu z prvej vlny nepoučila. Kabinetu Igora Matoviča sa podľa 
združenia nedarí stabilizovať epidemiologickú situáciu tak, aby spôsobila čo najmenšie škody.11:01 Koronakríza 
znížila platy v pracovných ponukách. Stalo sa tak prvýkrát od zavedenia povinnosti uvádzať mzdy v inzerátoch. 
Priemerná mzda, ktorú uvádzali v hrubom zamestnávatelia v ponukách, dosiahla v 3. kvartáli 1125 eur, 
medzikvartálne tak klesla o 6,7 %. Ukázala to analýza portálu Profesia.sk.10:44 Líder strany Hlas-SD Peter 
Pellegrini vystúpil na tlačovej besede spolu s predstaviteľmi niektorých športov. Hovoril o devastačnom efekte 
nových opatrení na športovcov a o potrebe finančnej kompenzácie. Pripomenul, že športovci sa potrebujú 
pripravovať na olympiádu a znemožnenie tréningov ohrozí ich účasť na hrách.10:35 Najznámejšiu turistickú 
atrakciu v Peru Machu Picchu nedávno opätovne otvorili po tom, čo bola niekoľko mesiacov uzavretá z dôvodu 
pandémie koronavírusu. Starodávne mesto však bolo sprístupnené len jednému človeku - Japoncovi, ktorý v 
krajine uviazol počas pandémie.10:27 Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov 
nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. Nemocnica dosiaľ otestovala viac 

ako dve stovky zdravotníkov. Uviedla to komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana 
Fedáková.10:12 V nemocniciach je 346 pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19. Na JIS je 15 osôb, podporu 
umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 40 pacientov.10:08 Najviac pozitívnych prípadov zaznamenali v Prešovskom 
kraji (214), nasledujú Košický kraj (74), Žilinský (62), Trenčiansky (55), Bratislavský (46), Nitriansky (36), 
Trnavský (33) a Banskobystrický kraj (11).10:05 Vyliečilo sa ďalších 357 pacientov, celkovo ich počet stúpol na 



6388.10:00 Na Slovensku pribudlo 531 nových prípadov nákazy. Celkovo evidujeme 20 886 pozitívne 
testovaných na nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili spolu 5058 testov. Informovalo o tom na svojej 
stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:55 Reálny počet infikovaných v populácii odhadujú experti 
na maximálne 50-tisíc. Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na Univerzite Komenského v 
Bratislave pre portál vZdravotníctve.sk uviedol, že 200-tisíc nakazených, ktoré komunikovali členovia vlády, je 
omyl. Ako konštatoval na sociálnej sieti, reálny počet infikovaných v populácii odhaduje na 30 až 45-tisíc. Opäť 
podľa neho šermujeme číslami, ktoré nedávajú v danej situácii žiadny zmysel.9:50 Za uplynulý deň pribudlo v 
Maďarsku 1025 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením Covid-19 
bolo zaznamenaných rekordných 28 úmrtí, vyplýva z údajov zverejnených v utorok na vládnom serveri 
koronavirus.gov.hu. Doteraz najviac obetí za jeden deň - 24 - zaregistrovali 7. októbra.9:37 Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre tento týždeň prešla na dištančné vzdelávanie. Okrem toho prijala aj ďalšie opatrenia 
proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré budú platiť do 15. novembra.9:31 Symbolickú sviečku pre “umierajúce” 
odvetvie gastronómie zapálili v pondelok večer v Liptovskom Mikuláši kuchári, prevádzkovatelia i zamestnanci 
gastro zariadení na Liptove. Reagovali tak na sprísnené protiepidemiologické opatrenia pre prevádzky verejného 
stravovania, ktoré začnú platiť od štvrtka 15. 10.9:20 Nemecký minister zdravotníctva očakáva, že očkovanie proti 
koronavírusu bude možné spustiť v prvom štvrťroku budúceho roka. Jens Spahn a ministerka pre výskum Anja 
Karliczeková v septembri vyhlásili, že najrizikovejšiu skupinu Nemcov by chceli začať očkovať v prvých 
mesiacoch roku 2021. Spahn uviedol, že splnenie tejto prognózy je na dobrej ceste. 

Pozrite si fotografie z nemeckého Kolína z posledných dní.9:15 Počet potvrdených prípadov nákazy na 
Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5133, čo je o približne 600 viac než v predchádzajúci deň. Za 
rovnaký čas zomrelo 107 infikovaných, vyplýva z údajov monitorovacieho systému NSDC. Za uplynulý deň hlásili 
zároveň uzdravenie 2152 pacientov, ktorých počet stúpol na 116.562.9:07 Pre sväté omše platia do stredy 14. 
októbra tie isté pravidlá ako doteraz. Nevzťahuje sa na nich zákaz zhromažďovania skupín nad šesť osôb, ktorý 
platí od utorka. Informoval o tom hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.8:30 V Českej 
republike v pondelok pribudlo 4310 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom 
koronavírusu. Je to najvyšší denný prírastok zaznamenaný v prvý pracovný deň od začiatku pandémie, vyplýva z 
údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.7:20 Kirgizský prezident 
Sooronbaj Žeenbekov v pondelok opäť v hlavnom meste Biškek vyhlásil týždenný výnimočný stav po tom, ako 
parlament počas troch dní neschválil jeho predchádzajúce vyhlásenie.7:10 Americká firma Johnson & Johnson 
oznámila, že dočasne prerušila klinické testovanie svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2 
po tom, čo jeden z dobrovoľníkov ochorel.6:50 Osobný lekár amerického prezidenta Sean Conley uviedol, že 
Donald Trump mal niekoľko po sebe idúcich dní negatívne výsledky testov na koronavírus nového typu.6:40 
Antigénové testy, ktoré dokážu zistiť výsledok do niekoľkých minút, sú už na Slovensku. Ako uviedol predseda 
Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf, 500-tisíc testov čaká na preclenie.6:20 Česká vláda schválila ďalšie 
opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Zavrú sa všetky školy s výnimkou materských a aj reštaurácie. 
Zakazuje sa aj konzumácia alkoholu na verejnosti, zhromažďovať sa bude môcť maximálne šesť osôb.6:00 
Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si 
súhrn.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si súhrn. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Brutálny útok na ženu v Slovenskom raji: Muž ju bodal dovtedy, kým 

nezlomil čepeľ! 
[13.10.2020; dnes24.sk; Krimi; 12:21; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/brutalny-utok-na-zenu-v-slovenskom-raji-muz-ju-bodal-dovtedy-kym-nezlomil-
cepel-372949 

 
 

Spiškosnovoveskí policajti zdokumentovali otrasný prípad násilia. 48 -ročná žena utrpela zranenia. 55-ročný 
muž čelí obvineniu. 

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi 

obvinil 55-ročného muža z Prešova zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom 
výtržníctva. 

„Obvinený muž v sobotu popoludní, v blízkosti jedného z hotelov v Národnom parku Slovenský raj, v katastri 
obce Smižany, pristúpil k 49-ročnej žene z okresu Púchov a nožom ju opakovane bodal do hrude a chrbta, pričom 
počas útoku došlo k zlomeniu čepele noža,“ informujú policajti o otrasnom prípade na sociálnej sieti. 

Agresora, podľa policajnej správy, na mieste spacifikovali tam prítomné osoby. 
„Poškodená pri útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Obvinený muž po vznesení 

obvinenia skončil v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho väzobné 
stíhanie,“ dodávajú muži zákona. 

[Späť na obsah] 
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37. Spišská Nová Ves: Vedenie Domova dôchodcov kúpilo nový tablet a 

telefóny s kamerami pre svojich klientov 
[13.10.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Agáta 

Staneková] 

 
 

Marie Balážová Melníková, redaktorka, Spišská Nová Ves: 

„Pre koronavírus sú návštevy klientov v interiéri miestneho Domova dôchodcov zakázané. Vedenie Domova 
dôchodcov preto kúpilo nový tablet a štyri telefóny s kamerami. Denne im prostredníctvom tejto techniky 
umožňujú polhodinové videohovory s rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Takýto videohovor si vyskúšala aj pani 
Anna so svojim synom.“ 

Anna: 
„Som strašne rada, lebo málo sa vidíme. Rozprávame sa o tom, ako nám ide život.“ 
Marie Balážová Melníková: 
„Takéto kontakty umožnili zatiaľ len v pracovných dňoch od 13.00 do 16.00.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Koronavírus sa šíri najmä na východe, Bardejov a Prešov preskočili 

Bratislavu 
[13.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 11:33; red] 

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

 
 

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 pondelok 12. októbra pribudlo 
504  infikovaných, najviac v okrese Bardejov. Celkový počet aktívnych prípadov je 14 437, čo je najviac od 
vypuknutia pandémie. 

Prehľad nových pozitívnych prípadov za 12. október 2020 podľa okresov: 
Bardejov - 60 
Prešov - 55 
Bratislava - 33  
Levoča - 33 
Trenčín - 26 
Košice - 24 
Nitra - 23 
Košice - okolie - 19 
Sabinov - 19 
Čadca - 18 
Považská Bystrica - 15 
Gelnica - 12 
Martin - 12 
Trnava - 11 
Námestovo - 10 
Stropkov - 10 
Svidník - 10 
Humenné - 9 
Michalovce - 9 
Poprad - 9 
Piešťany - 8 
Nové Zámky - 7 
Senec - 7 
Žilina - 7 
Tvrdošín - 7 

https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko-novi-nakazeni-okresy-vychod-bardejov
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Brezno - 5 
Dolný Kubín - 5 
Hlohovec - 5 
Prievidza - 5 
Bánovce nad Bebravou - 4 
Dunajská Streda - 4 
Spišská Nová Ves - 4 

Banská Bystrica - 3 
Pezinok - 3 
Ružomberok - 3 
Sobrance - 3 
Stará Ľubovňa - 3 
Trebišov - 3 
Topoľčany - 3 
Galanta - 2 
Medzilaborce - 2 
Partizánske - 2 
Púchov - 2 
Senica - 2 
Vranov nad Topľou - 2 
Detva - 1 
Kežmarok - 1 
Komárno - 1 
Krupina - 1 
Levice - 1 
Lučenec - 1 
Myjava - 1 
Skalica - 1 
Snina - 1 
Šaľa - 1 
Ako sa epidémia na Slovensku vyvíja deň po dni, si pozrite v grafe: 
Koronavírus na Slovensku 
Infogram 
Na mape si pozrite, ako sú jednotlivé prípady rozložené po krajine: 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Slovensko bičuje silný vietor a dážď, hasiči zasahujú na viacerých 

miestach: Zatopené pivnice a popadané stromy 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 11:23; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037558/slovensko-bicuje-silny-vietor-a-dazd-hasici-zasahuju-na-viacerych-
miestach-zatopene-pivnice-a-popadane-stromy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Päť výjazdov pre počasie evidujú za uplynulé hodiny hasiči v Košickom kraji. 
Ako pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR 

HaZZ) v Košiciach, z toho v štyroch prípadoch išlo o odčerpávanie vody. Hasiči v Prešovskom kraji zatiaľ takéto 
udalosti nezaznamenali. 

"Odčerpávali sme vodu z pivníc v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice-okolie, Gelnici, v Mníšku nad 
Hnilcom v Gelnickom okrese a Odoríne v okrese Spišská Nová Ves," spresnil s tým, že v košickej mestskej časti 

Šaca odstraňovali spadnutý strom. Podľa operačného dôstojníka KR HaZZ v Prešove v tomto kraji v utorok ešte 
nezasahovali pri udalostiach súvisiacich so sychravým počasím. Pripomenul, že keď prší a voda neustále priteká, 
odčerpávanie je vhodnejšie až keď dážď ustane. 

V Slovenskom raji uzatvorili prechod roklín 
Horská záchranná služba (HZS) uzatvára prechod roklín v národnom parku Slovenský raj. Dôvodom je 

nadmerne vysoká hladina vody. Informuje o tom HZS na svojej webovej stránke. 
Horskí záchranári priblížili, že táto uzávera potrvá až do odvolania. “Ostatné chodníky sú mokré a šmykľavé, 

zvýšte preto pri ich prechode opatrnosť,” upozorňuje návštevníkov Slovenského raja HZS. 
pokračovanie 
‹123 › 
0 
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Foto: 
Hasiči majú plné ruky práce (ilustračné foto). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Slovensko zrejme zasiahnu povodne. SHMÚ už vydal aj výstrahu 3. stupňa 
[13.10.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 11:08; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2010072 

 
 

V platnosti sú aj naďalej hydrologické výstrahy. 
Zdieľať článok 
V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými 

zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. Upozorňuje na to 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 

Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať 
majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt 

dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
SHMÚ upozorňuje aj na prudké stúpanie vodných tokov. V platnosti sú aj naďalej hydrologické výstrahy na 

povodne z trvalého dažďa takmer pre celé územie Slovenska, s výnimkou krajného východu. 
“Podľa očakávaných predpovedí, vzhľadom na trvalý dážď takmer na celom území, na tokoch je vzostup až 

výrazný vzostup vodných hladín,” uviedli meteorológovia s tým, že výnimkou je len slovenská časť povodia 
Dunaja, stredného a dolného Ipľa, kde je mierny vzostup vodných hladín. 

Aktuálne je na 24 vodomerných staniciach dosiahnutý alebo prekročený stupeň povodňovej aktivity, prevažne 
v povodiach horného Váhu, Hornádu a Torysy. Tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA) je na Levočskom potoku v 
Markušovciach, druhý SPA je na Hnilci vo Švedlári a Stratenej, na ostatných tokoch je doposiaľ prvý SPA. 

SHMÚ očakáva počas utorka aj naďalej mierny až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia 
a prekročenia stupňov povodňovej aktivity na ďalších tokoch. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

41. Spišskonovoveská nemocnica má štyroch zamestnancov s ochorením 

COVID-19: Sú v domácej karanténe 
[13.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 11:02; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037530/spisskonovoveska-nemocnica-ma-styroch-zamestnancov-s-
ochorenim-covid-19-su-v-domacej-karantene/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa 

nachádzajú v domácej karanténe. 
Nemocnica dosiaľ otestovala viac ako dve stovky zdravotníkov. Pre TASR to uviedla komunikačná 

špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. 
Od začiatku pandémie bolo podľa nej v rámci nemocnice otestovaných na nový koronavírus celkovo 342 

hospitalizovaných pacientov, pričom ochorenie bolo dosiaľ potvrdené u piatich z nich. “Suspektný pacient je 
umiestnený v izolovaných priestoroch nemocnice. Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19 sú konzultovaní s 
infektologickým pracoviskom a príznakoví pacienti sú na infektologické pracovisko prekladaní,” vysvetlila 
Fedáková. 

Ako ďalej priblížila, v rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici sa uskutočnilo takmer 3900 odberov. 
V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená triáž pacientov. Zdravotnú starostlivosť nemocnica poskytuje bez 
obmedzení. “Nemocnica je pripravená po vydaní príkazu Ministerstva zdravotníctva SR a nariadení jednotlivými 
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonať reprofilizáciu lôžok, a to v rozsahu nariadení tak, ako sme 
to urobili už počas prvej vlny pandémie,” dodala Fedáková. 

0 
Foto: 
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Spišskonovoveská nemocnica má štyroch nakazených zamestnancov (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
[Späť na obsah] 

 
 

42. Hydrológovia varujú pred povodňami 
[13.10.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Silvia Hamráková] 

 
 

Silvia Hamráková, redaktorka: 
„Intenzívne dažde, ktoré trápia východné Slovensko, budú pretrvávať počas celého dnešného dňa. 

Meteorológovia pred nimi vydali aj výstrahu 1. stupňa, ktorá platí takmer pre celý východ, pre okresy Rožňava 
a Poprad je vyhlásený 2. stupeň pred dažďom, spadnúť tu môže až do 100 litrov zrážok na meter štvorcový. 
Hydrológovia v tejto súvislosti varujú pred povodňami. Vážna je situácia v časti Košického, aj Prešovského kraja, 
2. stupeň je vyhlásený v okrese Košice – okolie, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Pribudli stovky nových prípadov, na pľúcnej ventilácii je už 40 ľudí 
[13.10.2020; ta3.com; Slovensko; 10:02; TA3 TASR SITA ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1194496/pribudli-stovky-novych-pripadov-na-plucnej-ventilacii-je-uz-40-
ludi.html 

 
 

Na Slovensku pribudlo 531 nových prípadov nákazy a na pľúcnej ventilácii je už 40 pacientov. Všetky stredné 
školy prešli od včera na dištančné vzdelávanie, platí zákaz zhromažďovania sa pre viac ako šesť ľudí. Pomôžu 
nám opatrenia spomaliť nákazu? Udalosti okolo pandémie s vami sledujeme online. 

10:35 Najznámejšiu turistickú atrakciu v Peru Machu Picchu nedávno opätovne otvorili po tom, čo bola 
niekoľko mesiacov uzavretá z dôvodu pandémie koronavírusu. Starodávne mesto však bolo sprístupnené len 
jednému človeku - Japoncovi, ktorý v krajine uviazol počas pandémie.10:27 Nový koronavírus je aktuálne 
potvrdený u štyroch zamestnancov nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. 

Nemocnica dosiaľ otestovala viac ako dve stovky zdravotníkov. Uviedla to komunikačná špecialistka siete 
nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.10:12 V nemocniciach je 346 pacientov s potvrdeným ochorením Covid-
19. Na JIS je 15 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 40 pacientov.10:08 Najviac pozitívnych 
prípadov zaznamenali v Prešovskom kraji (214), nasledujú Košický kraj (74), Žilinský (62), Trenčiansky (55), 
Bratislavský (46), Nitriansky (36), Trnavský (33) a Banskobystrický kraj (11).10:05 Vyliečilo sa ďalších 357 
pacientov, celkovo ich počet stúpol na 6388.10:00 Na Slovensku pribudlo 531 nových prípadov nákazy. Celkovo 
evidujeme 20 886 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili spolu 5058 testov. 
Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:55 Reálny počet infikovaných v 
populácii odhadujú experti na maximálne 50-tisíc. Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na 
Univerzite Komenského v Bratislave pre portál vZdravotníctve.sk uviedol, že 200-tisíc nakazených, ktoré 
komunikovali členovia vlády, je omyl. Ako konštatoval na sociálnej sieti, reálny počet infikovaných v populácii 
odhaduje na 30 až 45-tisíc. Opäť podľa neho šermujeme číslami, ktoré nedávajú v danej situácii žiadny 
zmysel.9:50 Za uplynulý deň pribudlo v Maďarsku 1025 potvrdených prípadov nákazy novým druhom 
koronavírusu. V súvislosti s ochorením Covid-19 bolo zaznamenaných rekordných 28 úmrtí, vyplýva z údajov 
zverejnených v utorok na vládnom serveri koronavirus.gov.hu. Doteraz najviac obetí za jeden deň - 24 - 
zaregistrovali 7. októbra.9:37 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tento týždeň prešla na dištančné 
vzdelávanie. Okrem toho prijala aj ďalšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré budú platiť do 15. 
novembra.9:31 Symbolickú sviečku pre “umierajúce” odvetvie gastronómie zapálili v pondelok večer v Liptovskom 
Mikuláši kuchári, prevádzkovatelia i zamestnanci gastro zariadení na Liptove. Reagovali tak na sprísnené 
protiepidemiologické opatrenia pre prevádzky verejného stravovania, ktoré začnú platiť od štvrtka 15. 10.9:20 
Nemecký minister zdravotníctva očakáva, že očkovanie proti koronavírusu bude možné spustiť v prvom štvrťroku 
budúceho roka. Jens Spahn a ministerka pre výskum Anja Karliczeková v septembri vyhlásili, že najrizikovejšiu 
skupinu Nemcov by chceli začať očkovať v prvých mesiacoch roku 2021. Spahn uviedol, že splnenie tejto 
prognózy je na dobrej ceste. 

Pozrite si fotografie z nemeckého Kolína z posledných dní.9:15 Počet potvrdených prípadov nákazy na 
Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5133, čo je o približne 600 viac než v predchádzajúci deň. Za 
rovnaký čas zomrelo 107 infikovaných, vyplýva z údajov monitorovacieho systému NSDC. Za uplynulý deň hlásili 
zároveň uzdravenie 2152 pacientov, ktorých počet stúpol na 116.562.9:07 Pre sväté omše platia do stredy 14. 
októbra tie isté pravidlá ako doteraz. Nevzťahuje sa na nich zákaz zhromažďovania skupín nad šesť osôb, ktorý 
platí od utorka. Informoval o tom hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.8:30 V Českej 
republike v pondelok pribudlo 4310 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom 
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koronavírusu. Je to najvyšší denný prírastok zaznamenaný v prvý pracovný deň od začiatku pandémie, vyplýva z 
údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.7:20 Kirgizský prezident 
Sooronbaj Žeenbekov v pondelok opäť v hlavnom meste Biškek vyhlásil týždenný výnimočný stav po tom, ako 
parlament počas troch dní neschválil jeho predchádzajúce vyhlásenie.7:10 Americká firma Johnson & Johnson 
oznámila, že dočasne prerušila klinické testovanie svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2 
po tom, čo jeden z dobrovoľníkov ochorel.6:50 Osobný lekár amerického prezidenta Sean Conley uviedol, že 
Donald Trump mal niekoľko po sebe idúcich dní negatívne výsledky testov na koronavírus nového typu.6:40 
Antigénové testy, ktoré dokážu zistiť výsledok do niekoľkých minút, sú už na Slovensku. Ako uviedol predseda 
Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf, 500-tisíc testov čaká na preclenie.6:20 Česká vláda schválila ďalšie 
opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Zavrú sa všetky školy s výnimkou materských a aj reštaurácie. 
Zakazuje sa aj konzumácia alkoholu na verejnosti, zhromažďovať sa bude môcť maximálne šesť osôb.6:00 
Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si 
súhrn.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera, pozrite si súhrn. 
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Témy týždňa 5. 10. 2020 - 11. 10. 2020 | Stredné školy sa opätovne zatvorili • Väčšina vysokých škôl už 
vzdeláva dištančne • K reformnému menu v školstve zaznievajú výhrady politikov aj odborníkov 

Výrok týždňa 
„Nevysloveným tajomstvom je, že tie najdôležitejšie reformy nepatria medzi finančne najviac nákladné. 

Najlepším príkladom je školstvo. Reforma obsahu vyučovaného na základných školách alebo reforma riadenia 
vysokých škôl nestojí veľa peňazí. Vyžaduje však veľa práce a politickej odvahy. Akýkoľvek reformátor v školstve 
nutne narazí na vzburu učiteľov, docentov, profesorov, ktorí odmietajú akékoľvek zmeny, lebo aktuálny systém 
(zhmotnený v plagiátorstve, formalizme a alibizme) im vyhovuje.“ 

Libor Melioris 
ekonóm 
v ankete Denníka E | 11. 10. 2020 
Výber z udalostí 
• Zhoršujúca sa situácia s exponenciálne rastúcim počtom nakazených ochorením COVID-19 priniesla nové 

opatrenia aj v školstve. Kým vzdelávanie vo väčšine materských a základných škôl bude naďalej prebiehať 
prezenčne, všetky stredné školy sú od pondelka zatvorené a majú vyučovať dištančne. 

Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva v nedávnej hodnotiacej správe konštatoval, že počas prvej 
vlny šírenia koronavírusu sa vôbec neučilo až 52-tisíc detí, z čoho približne pätinu tvorili študenti a študentky 
stredných škôl, často bez prístupu k internetu a bez potrebnej techniky. 

• Medzi opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu patrí aj nosenie rúšok v školách, ktoré je už povinné aj 
pre deti na prvom stupni základných škôl, pre škôlkarov je vysoko odporúčané. O sprísnených opatreniach 
v nedeľu počas rokovania ústredného krízového štábu informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). 

• Minister Gröhling skonštatoval, že je preňho prioritou, aby materské a základné školy zostali otvorené. „Nech 
nastavíme akékoľvek pravidlá, stále budem chcieť, aby deti v materských a základných školách chodili do škôl, aj 
keby len v obmedzenom režime,“ vyhlásil minister. 

Ďalšie opatrenia účinné od 12. októbra, ktoré sa týkajú školského stravovania, centier voľného času, 
jazykových škôl a ďalších vzdelávacích a záujmových činností, sú zhrnuté tu. 

• To, ako koronavírusová kríza ovplyvňuje chod základných škôl, v rozhovore pre Denník N opísal riaditeľ 
cirkevnej ZŠ Narnia v Bratislave Roman Baranovič. „Rodičia nám telefonovali, že obe ich deti sú pozitívne 
a ostávajú doma. Museli sme teda spustiť červenú fázu, na ktorú sú naviazané procesy dané ministerstvom 
školstva. V manuáli od ministerstva školstva sa píše, že postup máme koordinovať s RÚVZ, tak sme sa tam 
snažili dovolať. Bolo to náročné,“ približuje Baranovič. 

Denník N pripravil v spolupráci s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou a pediatričkou Elenou Prokopovou 
manuál pre rodičov, ak sa v škole, ktorú navštevujú ich deti, vyskytne prípad koronavírusu. 

• Odporúčanie prejsť na dištančnú formu vzdelávania dostali aj vysoké školy. Šesť univerzít prerušilo 
prezenčné vyučovanie v zimnom semestri úplne, iné školy prešli na kombinovaný systém, v ktorom sa niektoré 
prednášky konajú na diaľku a cvičenia či semináre prezenčne. Univerzita Komenského a Slovenská technická 
univerzita v Bratislave študentom zároveň odporučili opustiť aj internáty. V Mlynskej doline, ktorá je najväčším 
internátnym mestečkom na Slovensku, ostalo zo 7000 študentov len 1600 ubytovaných. 

Niektoré vysokoškolské pracoviská však zostali úplne otvorené. Patrí k nim napríklad Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity. Jej študenti preto napísali otvorený list, v ktorom nutnosť osobnej účasti v škole kritizujú. 
Vedenie univerzity a fakulty anonymný list označilo za nedôveryhodný. 

• O budúcnosti vysokých škôl sa v uplynulom týždni diskutovalo na 94. zasadnutí Slovenskej rektorskej 
konferencie (SRK) v Banskej Bystrici. Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

https://dennikn.sk/blog/2085383/skoly-sa-opat-zatvaraju/


školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer počas zasadnutia zdôraznil, že vysoké školy by mali urýchlene vykonať 
revíziu svojho poslania a audit ponuky študijných programov. O akreditácie nových programov v odboroch, 
v ktorých už škola pôsobí, možno požiadať do konca roka. 

Na zasadnutí sa zúčastnil aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý rektorom prezentoval plánované 
zmeny vo financovaní vysokoškolského vzdelávania. „Rektorov som informoval o novej metodike ich 
financovania, na ktorej pracujeme. Kladieme väčší dôraz na vedecké a výskumné výstupy školy. VŠ chceme viesť 
k tomu, aby sa spájali a vytvárali tak veľké a silné subjekty, ktoré budeme vedieť následne aj náležite 
podporovať,“ zdôraznil minister. 

Téme kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku sa venovala aj RTVS v relácii Večera s Havranom. 
Diskutovali v nej vysokoškolský pedagóg Jozef Bátora, odborníčka na vysoké školstvo Renáta Hall a manažér 
Peter Gažík. 

• SRK v minulom týždni vyjadrila nesúhlas s oklieštením akademickej samosprávy v takej podobe, ako je to 
načrtnuté v dokumente Národný integrovaný reformný plán - Moderné a úspešné Slovensko, ktorý spracovalo 
ministerstvo financií. 

„Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok 
Novembra ’89 a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské 
univerzity a VŠ hrdo hlásia,“ vyhlásili rektori, ktorí sa však stotožňujú „s potrebou inovovať a spružniť systém 
riadenia VŠ posilnením manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej 
samosprávy.“ 

Osobitné stanovisko v súvislosti s integrovaným reformným plánom prezentovala Slovenská akadémia vied 
(SAV) spoločne s Univerzitou Komenského, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla 
Jozefa Šafárika a Technickou univerzitou v Košiciach. Univerzity a SAV navrhujú vzájomné inštitucionálne 
prepojenie. „Spojeným úsilím chceme vytvoriť podmienky, aby sa do roku 2025 dva slovenské subjekty dokázali 
presadiť v renomovaných rankingoch v skupine TOP 500. Týmto krokom chceme vytvoriť podmienky pre lepšiu 
a väčšiu internacionalizáciu vo výskume aj výučbe,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku. 

• Zoznam možných reforiem, pre ktoré chce vláda od Európskej únie získať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy, 
okomentovali viacerí koaliční aj opoziční politici, odborníci a publicisti: 

x Strana Za ľudí skonštatovala, že v niektorých oblastiach má o reformách inú predstavu, ako ministerstvo 
financií. „Viac štátu v orgánoch vysokých škôl nepovažujeme za reformu ani cestu k vyššej kvalite škôl. 
Potrebujeme väčší dôraz na reformu obsahu a spôsobu vzdelávania a menší na administratívne a čisto technické 
záležitosti,“ zdôraznila predsedníčka strany Veronika Remišová. 

x Opozičný Smer-SD hodnotí celý dokument iba ako ďalšie programové vyhlásenie vlády, ktoré nemá nič 
spoločné s tým, ako má vláda minúť prostriedky z Fondu obnovy. 

x Poslanci strany Hlas plán reforiem označili za neodborný a nekonkrétny. 
x To, že vo finálnom dokumente, ktorým sa budeme uchádzať o európske financie, musia byť aj reformy 

neustále sa opakujúce v odporúčaniach pre Slovensko a medzi tie patrí aj školská kurikulárna reforma, konštatuje 
Lucia Šrámková, ktorá koordinovala písanie plánu. 

x „Sú to úverové peniaze a budeme ich musieť vrátiť. To znamená, že rast platov v školstve nemusí byť 
udržateľný, ak neurobíme aj iné reformy, ktoré nám naštartujú rast ekonomiky a budú generovať potrebné zdroje,“ 
skonštatoval k potenciálnym reformám exminister financií Ivan Mikloš. 

x „Reformám chýba jedna ozaj otvorená líderská hlava, ktorá by gulášu dala filozofiu a tvar ucelenejší než 
torta, ktorú piekli psíček a mačička,“ napísal na margo dokumentu komentátor denníka SME Peter Schutz. 

x Šéf grantovej agentúry pre vedu VEGA Peter Múčka kritizoval, že reformný plán prehliada potrebu podpory 
základného výskumu. Výdavky na vedu a výskum nebudú podľa jeho slov smerovať do finančne podvyživeného 
výskumu, ale na zvýšenie byrokracie, vytvorenie ďalších zbytočných stupňov riadenia či nových inštitútov. 

x To, že reformný program obsahuje viaceré opatrenia, ktoré môžu posunúť výskum a inovácie bližšie 
k priemeru EÚ, konštatuje výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) 
Daniel Straka. O tom, že lákanie mozgov zo zahraničia je už na Slovensku obľúbenou klasikou reformného 
jedálneho lístka, píše v denníku SME Zuzana Kepplová. 

• Na otázky o tom, ako vedu na Slovensku ovplyvnila koronakríza, v čom sme vo výskume najlepší a prečo 
máme problém čerpať európske peniaze, Denníku N odpovedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Rozhovor 
s profesorom Šajgalíkom priniesol aj týždenník Trend. 

Všimli sme si 
• Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) spolu s Nadáciou Zastavme korupciu (NZK) podpísali memorandum 

o spolupráci pri posilňovaní hodnotového vzdelávania v školách. „Škola je miesto, kde sa deti stretávajú 
s rôznymi príkladmi neetického správania. Správne nastavenie hodnôt a vyhranenie sa voči takémuto správaniu 
v mladom veku neskôr pôsobí ako antikorupčné očkovanie,“poznamenala Zuzana Vasičák Očenášová z NZK. 

• Ministerstvo školstva, Nadácia Markíza a Linka detskej istoty spustili projekt Odpíšeme ti, ktorého cieľom je 
byť oporou pre obete šikanovania. „Neošetrené zážitky predikujú dlhodobé následky, prechádzajúce často do 
dospelosti, preto každá aktivita v záujme prevencie a eliminácie šikanovania je potrebná a vítaná,“ tvrdí Linka 
detskej istoty. O tom, k akým dôsledkom môže viesť šikanovanie na pôde školy, píšu Aktuality.sk približujúc 
problémy na ZŠ Hlboká v Bratislave. 

• Denník N uverejnil rozhovor s Milanom Školníčkom, ktorý bol ako zástupca rodičov predsedom Rady školy 
pri Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi. Navštevuje ho aj študentka Lívia Garčalová, jedna z tvárí webu 

Kulturblog, ktorý prevádzkujú extrémisti z ĽSNS. „Poviem otvorene - keď som to predniesol v roku 2015 prvýkrát, 
kolegovia sa tvárili veľmi prekvapene. Akoby išlo o niečo, čo sa školy vôbec netýka, a preto nie je potrebné sa 
týmto otázkam venovať,“ opisuje Školníček. 



• Český Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) preveril podporu inkluzívneho vzdelávania v tamojších školách 
v rokoch 2015 až 2019. Závery kontroly opierajúce sa aj o dotazníkový prieskum konštatujú, že medzi prekážky 
úspešnej inklúzie v ČR patrí nadbytočná administratíva, vysoké počty žiakov v triedach a nedostatočné vybavenie 
škôl. NKÚ tiež zdôraznil, že v budúcnosti by ČR mohla mať problém s financovaním inklúzie, pretože je príliš 
závislé na zdrojoch z EÚ. Viac informácií k téme nájdete tu a tu. 

Editorka: Anna Dráľová | noveskolstvo.sk 
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Viac obrázkov 
Foto: Veronika Janušková 
KD / KAC 
Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Z dôvodu nepriaznivej hydrologickej situácie a prognózy SHMÚ potvrdzujúcej stúpajúcu tendenciu vodných 

tokov bol v Košiciach a okolí, Spiši a Šariši vyhlásený II. až III. stupeň povodňovej aktivity. V niektorých miestach 
zasahuje technika, vodohospodári, použitý bol aj piesok. V Hrabušiciach sú zaplavené rodinne domy. 

Informovala o tom Slovenský vodohospodársky podnik. Okresným úradom Košice bol popoludní vyhlásený III. 
stupeň povodňovej aktivity v oblasti Hornád-Spišské Vlachy, Margecany, Kysak a Hnilec-Švedlár, Jaklovce. 

Rovnako tak bol III. stupeň povodňovej aktivity k 15:30 hod. (13.10.) vyhlásený na vodných tokoch Hornád s 
prítokmi a Hnilec s prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, 

vrátane vodnej stavby Ružín a Palcmanská Maša. 
Použitá technika aj piesok 
V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne. 
„V prípadoch, kde to situácia vyžaduje je zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, 

použitých bolo 2 700 jutových vriec a 70 ton piesku. Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo zatiaľ možné určiť 
presný rozsah povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác, ktoré bude správcu toku vykonávať,“ uviedol 
hovorca SVP Marián Bocák. Aktuálne stupne povodňovej aktivity (SPA) sa môžu aj počas noci meniť. 

Otvoriť galériu 
Foto: Veronika Janušková 
Zaplavené domy v Hrabušiciach 
Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov na území obce. Zaplavené boli miestne komunikácie, 

priľahlé pozemky, došlo k ohrozeniu resp. zaplaveniu rodinných domov (Hrabušice), ohrozeniu zdrojov pitnej 
vody. 

Zahltené boli aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do 
vodného toku na území obce. Vzhľadom na rozsiahlosť územia postihnutého výdatnými zrážkami správca 
preveruje situáciu v jednotlivých obciach priebežne v rámci kapacitných možností. 

K dnešnému dňu k 18.00 hod. zároveň platia starostami vyhlásené III. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, 
Vlková, Spišský Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník a 
Rokytov. II. SPA platí pre mesto Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské 
Bystré, Letanovce, Kechnec a obec Ľubovec vplyvom vnútorných vôd – voda spôsobená splachom z územia. 

* 
Silný dážď odstavil obchádzkovú trasu medzi Kysakom a Veľkou Lodinou 
* 
Hornád sa vylieva 
* 
Hasiči v Košickom kraji odčerpávali vodu z pivníc 
* 
Meteorológovia varujú. Na východe platí 3. stupeň výstrahy pred povodňou 
* 
V Medzeve zaplavilo niekoľko obydlí, ich obyvateľov evakuovali 
reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 
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Vyhlásili tretí povodňový stupeň. Obec zabezpečuje vrecia s pieskom. 
Markušovce si ešte pamätajú povodeň spred 10 rokov 
(4 fotografie) 
MARKUŠOVCE. Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves v 

utorok dopoludnia. 
Problémy robí miestny Levočský potok, ktorého hladina v priebehu utorka stúpla o viac ako pol metra. 
A stále stúpa. 
V obci zasadal krízový štáb. 
Ako informoval starosta obce Marek Virágh (nez.), deti z miestnej základnej školy dostali riaditeľské voľno na 

utorok aj stredu. 
„Najhoršie situácia je v časti Pod horou. Tu sa spája Levočský potok s Hornádom. Situáciu stále 

monitorujeme. V pohotovosti je miestny dobrovoľný hasičský zbor. Komunikujeme aj s okresným úradom. Ľudí 
sme informovali cez obecný rozhlas a formou SMS správ,“ informoval starosta. 

„Každý rok pri väčších dažďoch s tým žijeme, že voda bude stúpať. Najhoršie to bolo pred desiatimi rokmi. 
Krízový štáb pripravil plán, stav vody sledujeme a uvidíme, čo sa bude diať v najbližších hodinách. Obec 
zabezpečí piesok a vrecia a postupne ich budeme ukladať na miestach, kde to bude potrebné,“ doplnil poslanec 
obecného zastupiteľstva v Markušovciach Pavol Zmuda (KDH). 

[Späť na obsah] 
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Hasiči začali s osádzaním protipovodňových zábra. Voda ohrozovala aj trafostanicu. 
Kritická situácia na Hornádskej ulici v Krompachoch 
(15 fotografií) 
KROMPACHY. V podvečerných hodinách hladina Hornádu vo svojom spodnom toku pri meste Krompachy v 

okrese Spišská Nová Ves dosiahla kritickú úroveň. 

Na Hornádskej ulici zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči ešte pred zotmením. 
Súvisiaci článokVýdatne prší, rieky na východe sa vylievajú z korýt Čítajte 
Počas neskorých nočných hodín tu postavia niekoľko protipovodňových zábran na tých najkritickejších 

miestach. 
Jednu z nich stavali hasiči aj pri krompašskej trafostanici, ktorá zabezpečuje elektrickú energiu pre celé 

mesto. 
Niektorí obyvatelia Hornádskej ulice z obavy o svoje životy odchádzali zo svojich príbytkov na druhú stranu 

rieky. 
V pohotovosti boli desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. 
Večer bol pred vybrežením 
Rieka Hornád nabrala od popoludňajších hodín na sile a vo svojom dolnom toku stúpla takmer o pol metra. 
Krátko pred 21. hodinou bolo na Hornádskej ulici v Krompachoch rušno. 
Do vybreženia rieky chýbalo niekoľko desiatok centimetrov. 
Podobná situácia bola po celom toku rieky od mesta Spišské Vlachy, cez obec Kolinovce, mesto Krompachy, 

obec Kluknava a v časti Štefanská Huta. 
Dobrovoľní hasiči z Kluknavy v podvečerných hodinách zasahovali v jednom z rodinných domov v obci. 
Výjazd mali aj do časti obce Štefanská Huta. 
„Prívalová vlna tu ohrozovala jeden rodinný dom. Navozili sme tam asi 10 ton piesku a urobili bariéru z vriec. 

Podvečer sme sa presunuli do Krompách, kde je situácia kritická,“ informoval veliteľ kluknavských hasičov Matej 
Palko. 

Aj títo dobrovoľníci pomáhali pri stavbe protipovodňových bariér spolu s krompašskými profesionálnymi aj 
dobrovoľnými hasičmi. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22509461/levocsky-potok-sposobuje-v-markusovciach-problemy.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22509662/hornad-v-krompachoch-a-okoli-dosiahol-vecer-kriticku-hranicu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22509662/hornad-v-krompachoch-a-okoli-dosiahol-vecer-kriticku-hranicu.html


Hasiči stavali protipovodňové zábrany 
Krátko pred 21. hodinou dorazil do Krompách aj veliteľ Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej 

Vsi Martin Vozár. 

Hasiči obhliadli celý tok rieky Hornád v meste a hľadali tie najkritickejšie miesta, kde by riziko vybreženia bolo 
najväčšie. 

Tam v priebehu neskorého večera ukladali protipovodňové zábrany. 
„Tých zábran nemáme toľko, že by sme mohli z nich urobiť 500 či 600 metrový úsek z oboch strán. Skúsime 

ich položiť najprv na tých kritických miestach. Postavíme to čo máme a potom podľa potreby budeme volať ďalšie 
jednotky, aby nám priviezli povodňové zábrany,“ upresnil okresný veliteľ hasičov. 

Voda ohrozovala trafostanicu aj ľudí 
Potvrdil, že situácia dolnom toku Hornádu je zlá. 
Prioritou je trafostanica na Hornádskej ulici, ktorá zabezpečuje dodávku elektriny pre celé mesto. V jej 

blízkosti hasiči postavia jednu zo zábran. 
Na Hornádskej ulici sa nachádza aj krompašská priemyselná zóna. Aj tam je podľa slov Vozára riziko 

vybreženia rieky. 
Na Hornádskej ulici býva asi tisícka obyvateľov mesta. 
Stúpajúca hladina rieky bola pre nich postrachom. Niektorí sa obávali natoľko, že dobrovoľne odchádzali z 

domu na druhú stranu rieky. 
Medzi nimi bol aj Viliam Holub, ktorý s rodinou odišiel tiež. 
„Bojíme sa o deti. Odchádzame z domu. Je tu veľká voda. A stále ide hore. Bojíme sa. Už sme raz zažili veľkú 

vodu a máme strach. Ideme na druhú stranu brehu a budeme tam celú noc,“ povedal nám Viliam, ktorý odišiel z 
domu aj s troma deťmi. 

Profesionálni aj dobrovoľní hasiči ostávali v pohotovosti celú noc. 
[Späť na obsah] 

 
 

48. Predpoveď meteorológov nepoteší: Výdatné zrážky tak skoro neodídu 
[13.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/178310/predpoved-meteorologov-nepotesi-vydatne-zrazky-tak-skoro-neodidu/ 

 
 

Pre východ Slovenska naďalej platí najvyššia výstraha pred dažďom. Tá sa týka aj okresu Prievidza. 
Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe upozorňuje na výstrahu tretieho stupňa pred dažďom, ktorá 
naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Pre tieto okresy a okres Prievidza naďalej 

platí aj výstraha tretieho stupňa pred povodňami. SHMÚ do zoznamu s najvyšším stupňom výstrahy pridal aj 
okresy Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. 

Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného 
Slovenska vrátane stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe 
územia. Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

Od stredy 12.00 h vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, 
Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad. 

Foto: shmu.sk 
Dážď pretrváva, hydrologická situácia sa zhoršuje 
Dážď na území Slovenska naďalej pretrváva, hydrologická situácia sa zhoršuje, informuje na sociálnej sieti 

SHMÚ. 
Podľa meteorológov plošne pribúdajú vodomerné stanice s dosiahnutým alebo prekročeným stupňom 

povodňovej aktivity, najmä na strednom a v časti východného Slovenska. „Najhoršia situácia je v povodí hornej 
Nitry, Hnilca a Hornádu. Na niektorých miestach dochádza k vylievaniu tokov,“ napísal SHMÚ s tým, že zoznam 
vodomerných staníc so stupňami povodňovej aktivity nájde verejnosť na webe SHMÚ. 

Vzhľadom na nasýtenosť povodí a ďalšie očakávané pretrvávajúce zrážky predpokladá SHMÚ pokračovanie 
vzostupov a prekročenie hladín aj na ďalších staniciach. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Na väčšine územia dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo 
Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 

dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. 
Bratislava 13. októbra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne 

povodňovej aktivity (SPA). TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) 
Marián Bocák. Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a 
rozsah zabezpečovacích prác. Bocák dodal, že aktuálne SPA sa môžu aj počas noci meniť. „V súčasnosti 
správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má zatiaľ v teréne 
viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2700 jutových vriec a 70 ton piesku,“ uviedol hovorca. 
Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s 
prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby 

Ružín a Palcmanská Maša. Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. „Zaplavené boli miestne 
komunikácie, priľahlé pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov 
pitnej vody. Zahltené boli aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do 
vodného toku na území obce,“ informoval Bocák. K 18.00 h platia podľa Bocáka starostami vyhlásené 3. SPA v 
obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, 
Hranovnica, Lipany, Vydrník a Rokytov. Pre mesto Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, 
Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec a obec Ľubovec platí 2. SPA. Podnik eviduje 1. SPA na vodných 
tokoch Handlovka, Turiec a Dovalovský potok. Taktiež eviduje 2. SPA na tokoch Kysuca a Rajčianka. Starostka 
obce Nesluša vyhlásila 2. SPA na vodnom toku Neslušanka, primátor mesta Žilina vyhlásil 3. SPA na vodný tok 
Bytčický potok v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica a starostka obce Hôrky vyhlásila 3. SPA na vodné toky v 
rámci obce. Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na 
strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. Ich priaznivý priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a 
Slanej ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách. V obci Zvolenská Slatina bol vyhlásený 2. SPA na 
tokoch Slatina, Rybný potok a Slatinský potok, v obci Dobrá Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, 
Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica a v meste Rimavská Sobota na toku Rimava. K 18.00 h naďalej 
pretrvával 3. SPA v obci Kameňany na vodnom toku Turiec, kde došlo vplyvom vybreženia vôd a zaplaveniu 
štyroch rodinných domov, základnej školy a prístupovej komunikácie. 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Spišskonovoveská nemocnica má štyroch zamestnancov chorých na 

COVID-19 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Zdravotnú starostlivosť nemocnica poskytuje bez obmedzení. 
Spišská Nová Ves 13. októbra (TASR) – Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov 

nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. Nemocnica dosiaľ otestovala viac 

ako dve stovky zdravotníkov. Pre TASR to uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana 
Fedáková. Od začiatku pandémie bolo podľa nej v rámci nemocnice otestovaných na nový koronavírus celkovo 
342 hospitalizovaných pacientov, pričom ochorenie bolo dosiaľ potvrdené u piatich z nich. „Suspektný pacient je 
umiestnený v izolovaných priestoroch nemocnice. Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19 sú konzultovaní s 
infektologickým pracoviskom a príznakoví pacienti sú na infektologické pracovisko prekladaní,“ vysvetlila 
Fedáková. Ako ďalej priblížila, v rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici sa uskutočnilo takmer 3900 
odberov. V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená triáž pacientov. Zdravotnú starostlivosť nemocnica 
poskytuje bez obmedzení. „Nemocnica je pripravená po vydaní príkazu Ministerstva zdravotníctva SR a nariadení 
jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonať reprofilizáciu lôžok, a to v rozsahu nariadení 
tak, ako sme to urobili už počas prvej vlny pandémie,“ dodala Fedáková. 

[Späť na obsah] 

 
 

51. Hasiči v Košickom kraji odčerpávali vodu z pivníc 
[13.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 
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ilustračné foto: Veronika Janušková 
TASR / JH 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Päť výjazdov pre počasie evidujú za uplynulé hodiny hasiči v Košickom kraji. 
Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v 

Košiciach, z toho v štyroch prípadoch išlo o odčerpávanie vody. 
Hasiči v Prešovskom kraji zatiaľ takéto udalosti nezaznamenali. 
„Odčerpávali sme vodu z pivníc v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice-okolie, Gelnici, v Mníšku nad 

Hnilcom v Gelnickom okrese a Odoríne v okrese Spišská Nová Ves,“ spresnil s tým, že v košickej mestskej časti 

Šaca odstraňovali spadnutý strom. 
Podľa operačného dôstojníka KR HaZZ v Prešove v tomto kraji v utorok ešte nezasahovali pri udalostiach 

súvisiacich so sychravým počasím. Pripomenul, že keď prší a voda neustále priteká, odčerpávanie je vhodnejšie 
až keď dážď ustane. 

reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

52. Meteorológovia varujú. Na východe platí 3. stupeň výstrahy pred povodňou 
[13.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 
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ilustračné foto: Veronika Janušková 
TASR / JH 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými 

zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. 
Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 
Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať 

majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt 

dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 
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Jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády SR je efektívna verejná správa, ktorá, ako som už avizoval, je 
bez zmeny územno - správneho členenia SR nemožná. 

Súčasná vláda má čas, priestor aj silu vytvoriť kvalitnú reformu verejnej správy, ktorá bude zahŕňať okrem 
technikálií (lepšie financovanie, prenos kompetencií, transparentnosť, a pod.) aj zmenu okresných či krajských 
hraníc, v tom odvážnejšom scenári aj úpravu volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do 
regiónov aj do NR SR. 

Historická nestálosť územného vývoja 
Územné členenie za posledné storočie pravidelne prechádzalo významnými zmenami, čo je kvôli udalostiam v 

20. storočí logické. Veľmi zjednodušene a stručne pripomeniem, že počas prvej Československej republiky v 
medzivojnovom období sme mali na území Slovenska 16 historických žúp (dedičstvo z čias Uhorska), ktoré sa 
neskôr zredukovali na 6 veľžúp a v roku 1928 vzniklo tzv. krajinské zriadenie, kde Slovenská krajina v rámci ČSR 
tvorila jednotný celok. Počas 1. slovenskej republiky sme sa vrátili k 6 župám, ktoré mali však iné hranice ako tie 
predchádzajúce. V rokoch 1949 - 1960 sme mali na Slovensku 6 krajov, ktoré sa po roku 1960 zlúčili do 3 veľkých 
krajov - Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. Po zmene režimu v 90-tych rokoch 
minulého storočia sme stáli pred veľkou výzvou opäť zmeniť administratívne hranice územného členenia. Vzniklo 
nám neslávne známych mečiarovských 79 okresov, ktoré sú štruktúrou štátnej správy a 8 krajov, ktoré v 
súčasnosti tvoria samosprávne vyššie územné celky (VÚC). 

Z tohto stručného „okienka do histórie“ územnej správy Slovenska je zrejmé, že sme si prešli mnohými 
variantmi správy našich regiónov a v súčasnosti sa po takmer 20 ročnom období bez územnej zmeny otvára 
možnosť opäť zasiahnuť a posunúť regióny bližšie k občanom SR, ktorým majú slúžiť. 

Kritika súčasného územno-správneho členenia SR 
Súčasná podoba územného členenia má množstvo kritikov. Samosprávne kraje sú príliš veľkými a najmä 

neprirodzenými regionálnymi útvarmi na to, aby sa s nimi mohlo stotožniť ich obyvateľstvo ako s tzv. prirodzenými 
celkami. 8 krajov sa považuje za nedostačujúci počet na to, aby umožňoval vyjadriť identitu jednotlivých 
prirodzených (resp. aj historických) regiónov Slovenska. Okresov je naopak zbytočne veľké množstvo, veľká časť 
z nich je už prakticky nepotrebná, keďže majú prenesené kompetencie do iných okresov. Nezabúdajme na 
problematiku neporovnateľnosti okresov - niektoré sú príliš veľké (Levice), príliš ľudnaté (Nové Zámky) a naopak 
príliš malé (Medzilaborce, Kysucké Nové Mesto). 

Koncept funkčných mestských regiónov (FMR) ako riešenie na územnú neefiktivitu 
Medzi geografmi panuje názor, že ideálny regionálny systém na štúdium procesov rastu a redistribúcie 

obyvateľstva, migračnej mobility a regionálnych dimenzií sídelných systémov tvoria špecifické regionálne 
jednotky, nazývané funkčné mestské regióny (FMR). Sú definované na základe vnútroregionálnych väzieb, ktoré 
vyplývajú z denného cyklu života obyvateľov regiónov. Funkčné mestské regióny sa vymedzujú na základe 
denných tokov za prácou medzi jadrom regiónu (mestom) a jeho zázemím (okolité obce). 

Na Slovensku sa tejto téme niekoľko desiatok rokov venoval môj kolega z Geografického ústavu Slovenskej 
akadémie vied a neskôr Prírodovedeckej fakulty UK profesor Anton Bezák. Podľa sčítania obyvateľov z rokov 
1980, 1991 a 2001 identifikoval niekoľko systémov FMR, ktoré sú stabilné. Tieto systémy sú vymedzené na 
základe určitých kritérií týkajúcich sa priestorovej interakcie medzi mestom a jeho zázemím. Intenzita väzieb 
medzi jadrom a zázemím klesá s rastúcou vzdialenosťou od jadra. Produktom funkčnej regionalizácie s 
doplňujúcou podmienkou minimálnej veľkosti regiónu 30 tisíc obyvateľov je regionálny systém pozostávajúci z 50 
funkčných regiónov. 

Funkčné mestské regióny FMR 
Zdroj: Anton Bezák, 2001. 
Integrovaný systém územnej, verejnej, štátnej správy a samosprávy 
Mojim cieľom je vytvoriť integrovaný systém verejnej správy, ktorý bude efektívny, blízky k ľuďom, spravodlivý, 

hierarchicky, logicky, územne aj funkčne vzájomne prepojený a historicky aj kultúrne ukotvený. 
Alternatív na vytvorenie takéhoto systému je viacero. To, ktorá alternatíva sa presadí, v značnej miere záleží 

aj od politickej vôle a tlaku meniť takéto zásadné a významné veci. Najschodnejšou, resp. najmäkšou (rozhodne 
nie tou ideálnou) alternatívou by bolo ponechať súčasné kraje, upraviť ich hranice a okresy nahradiť už 
spomínanými funkčnými mestskými regiónmi. Pozrime sa na to bližšie a postupne. 

Kraje by sa mohli premenovať na župy, ktoré sú nám historicky bližšie a sú bežne zaužívané aj dnes - 
málokto osloví predsedu samosprávneho kraja inak ako župan. Fungovanie a chod župných úradov by sa v 
podstate nezmenil - zachovali by si všetky doterajšie kompetencie, ktoré by sa samozrejme mohli ešte posilniť. 
Decentralizácia je ďalšou kľúčovou oblasťou, bez ktorého nemôže napredovať regionálny rozvoj. 

Porovnanie súčasných okresov s členením FMR 
Pri uplatnení rozdelenia podľa FMR by sa počet okresov znížil na 50 (plus mestské okresy BA a KE). Pri 

zachovaní súčasných VÚC by nastali nasledovné zmeny: 
* FMR Bratislava je takmer totožný s Bratislavským samosprávnym krajom, rozčlení sa na mestské okresy 

Bratislavy, zachované budú súčasné okresy Senec, Pezinok, Malacky a vytvoriť by sa mohol okres Šamorín z 
časti okresu Dunajská Streda, 

* v Trnavskom samosprávnom kraji zanikne okres Hlohovec. Je potrebné vyriešiť, či sa samostatné okresy 
Galanta a Šaľa sa spoja do jedného okresu, ktorý by sa mohol pričleniť do Trnavského samosprávneho kraja. 
Okres Dunajská Streda sa výrazne zmenší v prospech FMR Bratislava, 



* v Trenčianskom samosprávnom kraji zaniknú okresy Myjava a Partizánske, Ilava sa premenuje na Dubnica 
nad Váhom, 

* v Nitrianskom samosprávnom kraji vznikne okres Štúrovo. Vyrieši sa spomínaná otázka Galanta - Šaľa, 
* v Žilinskom samosprávnom kraji zaniknú okresy Kysucké Nové Mesto, Bytča a Turčianske Teplice, 
* v Banskobystrickom samosprávnom kraji zaniknú okresy Žarnovica, Banská Štiavnica, Poltár, Krupina a 

Detva. Hranice ostatných okresov, napr. Rimavská Sobota či Zvolen sa upravia, 
* v Prešovskom samosprávnom kraji zaniknú okresy Kežmarok, Sabinov, Levoča, Medzilaborce. Okresy 

Svidník a Stropkov sa spoja do jedného. Okres Spišská Nová Ves pohltí okres Levoča a pripojí sa k 

Prešovskému samosprávnemu kraju, aby sa zachoval historický región Spiš, 
* v Košickom samosprávnom kraji zaniknú okresy Gelnica a Sobrance. Vznikne nový okres Kráľovský Chlmec 

- Veľké Kapušany (názov sa upraví). Taktiež sa musí vyriešiť otázka Rožňavy a Revúcej - historické územie 
Gemer a Malohont. Košice sa rozdelia na mestské okresy. 

Zdroj: Anton Bezák, upravilJán Szőllős, 2020. 
Túto alternatívu považujem za najjednoduchšiu, rýchlo uskutočniteľnú a najviac politicky priechodnú. Vyžaduje 

si len malé úpravy a pozitívny dopad na rozpočet štátu na verejnú správu bude okamžitý. Musím však 
konštatovať, že zďaleka neodráža ideálny stav územného členenia, táto mäkká alternatíva by bola aspoň akousi 
nápravou súčasného nepriaznivého stavu. Považoval by som to za prvý krok k veľkej územno-správnej reforme 
Slovenska, ktorá je potrebná. V blízkej budúcnosti postupne predstavím aj ostatné alternatívy územno - 
správneho členenia SR. 

Ján Szőllős 
poslanec NR SR 
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54. V novoveskej nemocnici sa koronavírusom nakazili štyria zamestnanci 
[13.10.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22508923/v-novoveskej-nemocnici-sa-koronavirusom-nakazili-styria-
zamestnanci.html 

 
 

Zdravotnú starostlivosť poskytujú bez obmedzení. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov nemocnice v 

Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. 

Nemocnica dosiaľ otestovala viac ako dve stovky zdravotníkov. 
Uviedla to komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. 
Triáž a zákaz návštev 
Od začiatku pandémie bolo podľa nej v rámci nemocnice otestovaných na nový koronavírus celkovo 342 

hospitalizovaných pacientov, pričom ochorenie bolo dosiaľ potvrdené u piatich z nich. 
“Suspektný pacient je umiestnený v izolovaných priestoroch nemocnice. Pacienti s potvrdeným ochorením 

Covid-19 sú konzultovaní s infektologickým pracoviskom a príznakoví pacienti sú na infektologické pracovisko 
prekladaní,” vysvetlila Fedáková. 

Ako ďalej priblížila, v rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici sa uskutočnilo takmer 3900 odberov. 
V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená triáž pacientov. 
Zdravotnú starostlivosť nemocnica poskytuje bez obmedzení. 
“Nemocnica je pripravená po vydaní príkazu Ministerstva zdravotníctva SR a nariadení jednotlivými 

regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonať reprofilizáciu lôžok, a to v rozsahu nariadení tak, ako sme 
to urobili už počas prvej vlny pandémie,” dodala Fedáková. 

[Späť na obsah] 

 
 

55. Pre sychravé počasie zasahovali hasiči v Košickom kraji päť ráz 
[13.10.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22508971/pre-sychrave-pocasie-zasahovali-hasici-v-kosickom-kraji-pat-
raz.html 

 
 

Hasiči z Prešovského kraja zatiaľ výjazdy pre dážď nemali. 
KOŠICE, PREŠOV. Päť výjazdov pre počasie evidujú za uplynulé hodiny hasiči v Košickom kraji. 
Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v 

Košiciach, z toho v štyroch prípadoch išlo o odčerpávanie vody. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22508923/v-novoveskej-nemocnici-sa-koronavirusom-nakazili-styria-zamestnanci.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22508923/v-novoveskej-nemocnici-sa-koronavirusom-nakazili-styria-zamestnanci.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22508971/pre-sychrave-pocasie-zasahovali-hasici-v-kosickom-kraji-pat-raz.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22508971/pre-sychrave-pocasie-zasahovali-hasici-v-kosickom-kraji-pat-raz.html


„Odčerpávali sme vodu z pivníc v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice-okolie, Gelnici, v Mníšku nad 
Hnilcom v Gelnickom okrese a Odoríne v okrese Spišská Nová Ves," spresnil s tým, že v košickej mestskej časti 

Šaca odstraňovali spadnutý strom. 
Podľa operačného dôstojníka KR HaZZ v Prešove v tomto kraji v utorok ešte nezasahovali pri udalostiach 

súvisiacich so sychravým počasím. 
Pripomenul, že keď prší a voda neustále priteká, odčerpávanie je vhodnejšie až keď dážď ustane. 

[Späť na obsah] 

 
 

56. V Bratislave a okolitých okresoch platia aj výstrahy pred vetrom 
[13.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/178297/v-bratislave-a-okolitych-okresoch-platia-aj-vystrahy-pred-vetrom/ 

 
 

V okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Dunajská Streda a Komárno platí počas utorka výstraha 
prvého stupňa pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 
Výstraha trvá do 20.00 h. 

Na celom území Slovenska zároveň SHMÚ naďalej upozorňuje pred výdatnými zrážkami a hroziacimi 
povodňami. Tretí stupeň výstrahy platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Na väčšine 

západného a východného Slovenska je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v okresoch 
stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. Výdatné zrážky majú pokračovať aj počas stredy 
(14. 10.). 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

57. Hasiči v Košickom kraji evidujú pre daždivé počasie viacero zásahov 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/import/hasici-v-kosickom-kraji-eviduju-pre-d/500111-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian 
Momentálne pomáhajú pri ďalších 11 zásahoch. 
Košice 13. októbra (TASR) – Doposiaľ šesť výjazdov súvisiacich s počasím ukončili počas utorka hasiči v 

Košickom kraji. Momentálne pomáhajú pri ďalších 11 zásahoch. Devätnásť prípadov riešili dobrovoľné hasičské 
zbory obce (DHZO). Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru (KR HaZZ) v Košiciach. „Čo sa týka ukončených zásahov, v štyroch prípadoch išlo o odčerpávanie vody a v 
dvoch prípadoch o popadané stromy. Zo všetkých prípadov išlo väčšinou o zaplavené pivnice rodinných domov či 
pozemkov, a to vplyvom zvýšených hladín vodných tokov,“ povedal s tým, že najčastejšie evidovali výjazdy v 
okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica či Košice-okolie. 

[Späť na obsah] 

 
 

58. Slovensko bičuje dážď: Na viacerých miestach hrozia povodne, niekde 

strhlo svah 
[13.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/178308/slovensko-bicuje-dazd-na-viacerych-miestach-hrozia-povodne-niekde-
strhlo-svah/ 

 
 

Viaceré lokality vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. 
Rieka Handlovka dosiahla v utorok večer v Prievidzi výšku hladiny rovnajúcu sa tretiemu stupňu povodňovej 

aktivity a naďalej stúpa. Mesto situáciu na vodnom toku monitoruje i v teréne. Problém zaznamenalo inde, 

https://www.info.sk/sprava/178297/v-bratislave-a-okolitych-okresoch-platia-aj-vystrahy-pred-vetrom/
https://www.teraz.sk/import/hasici-v-kosickom-kraji-eviduju-pre-d/500111-clanok.html
https://www.info.sk/sprava/178308/slovensko-bicuje-dazd-na-viacerych-miestach-hrozia-povodne-niekde-strhlo-svah/
https://www.info.sk/sprava/178308/slovensko-bicuje-dazd-na-viacerych-miestach-hrozia-povodne-niekde-strhlo-svah/


dlhotrvajúci dážď popoludní strhol svah pod Mariánskym vŕškom. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal 
Ďureje. 

„Situáciu monitorujeme, máme v teréne ľudí z technických služieb mesta, podnety prijíma i operačný dôstojník 
na mestskej polícii. Dážď je kontinuálny, nie je nárazový, voda tak stíha odtekať,“ priblížil Ďureje. 

Mesto podľa neho ešte po 15.00 h uzatvorilo časť vozovky na Nábreží sv. Metoda pod mostmi, kde voda z 
kanalizačných vpustov prerazila na cestu. „Komplikácie sme, paradoxne, v utorok nezaznamenali na rieke 
Handlovka, ale na svahu pod Mariánskym vŕškom, ktorý sa zosunul smerom na komunikáciu. Aj s pomocou 
hasičov a ťažkej techniky sme museli z komunikácie odpratávať veľké množstvo zeminy,“ dodal. 

Problémy hlásia aj na východe, úsek cesty Gelnica – Prakovce podmylo 
V úseku cesty Gelnica – Prakovce došlo k podmytiu cestnej komunikácie, ktorej časť sa prepadla. Na tzv. 

aquaplaning upozorňuje košická krajská polícia na sociálnej sieti. 
„Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi sú na mieste a dopravu regulujú,“ 

uvádza s tým, že k podmytiu cesty došlo z dôvodu poveternostných podmienok. 
Situácia sa zhoršuje aj v obci Markušovce, kde sa vylieva Levočský potok. Viac si prečítajte v článku: 
V obci Markušovce vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity, situácia sa zhoršuje 
Medzev sa nezaobišiel bez evakuácie 
V Medzeve v okrese Košice-okolie evakuovali niekoľko obydlí, ktoré podmyla voda. Pre TASR to v utorok 

večer uviedol primátor mesta Matej Smorada s tým, že v meste vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. 
„Na mieste sú dobrovoľní hasiči, pieskujeme. Netušíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, pretože stále prší,“ 

uviedol s tým, že hladina vodných tokov naďalej pomaly stúpa. „Podmytých je zatiaľ šesť obydlí, ktoré sú 
zaplavené. Evakuovali sme aj jeden dom, ktorý slúži ako chalupa,“ spresnil Smorada. Podľa jeho slov väčšina 
zasiahnutých obyvateľov išla k známym. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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59. V Medzeve zaplavilo niekoľko obydlí, ich obyvateľov evakuovali 
[13.10.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565577-vodne-toky-na-slovensku-prudko-stupaju-hrozia-
povodne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

V obci Jaklovce v okrese Gelnica dobrovoľní hasiči pomáhali s odčerpávaním vody z pivníc. 13. októbra 2020. 
Autor: TASR (František Iván) 

V Medzeve v okrese Košice-okolie evakuovali niekoľko obydlí, ktoré podmyla voda. Pre TASR to v utorok 
večer uviedol primátor mesta Matej Smorada s tým, že v meste vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. SHMÚ 
vydal výstrahu najvyššieho stupňa pred povodňami pre ďalšie okresy. 

V Medzeve sú na mieste dobrovoľní hasiči, pieskujeme. Netušíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, pretože 
stále prší, uviedol Smorada s tým, že hladina vodných tokov naďalej pomaly stúpa. Podmytých je zatiaľ šesť 
obydlí, ktoré sú zaplavené. Evakuovali sme aj jeden dom, ktorý slúži ako chalupa, spresnil Smorada. Podľa jeho 
slov väčšina zasiahnutých obyvateľov išla k známym. 

Dážď strhol svah pod Mariánskym vŕškom 
Rieka Handlovka dosiahla v utorok večer v Prievidzi výšku hladiny rovnajúcu sa tretiemu stupňu povodňovej 

aktivity a naďalej stúpa. Mesto situáciu na vodnom toku monitoruje i v teréne. Problém zaznamenalo inde, 
dlhotrvajúci dážď popoludní strhol svah pod Mariánskym vŕškom. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal 
Ďureje. 

Situáciu monitorujeme, máme v teréne ľudí z technických služieb mesta, podnety prijíma i operačný dôstojník 
na mestskej polícii. Dážď je kontinuálny, nie je nárazový, voda tak stíha odtekať, priblížil Ďureje. 

Mesto podľa neho ešte po 15.00 h uzatvorilo časť vozovky na Nábreží sv. Metoda pod mostmi, kde voda z 
kanalizačných vpustov prerazila na cestu. Komplikácie sme, paradoxne, v utorok nezaznamenali na rieke 
Handlovka, ale na svahu pod Mariánskym vŕškom, ktorý sa zosunul smerom na komunikáciu. Aj s pomocou 
hasičov a ťažkej techniky sme museli z komunikácie odpratávať veľké množstvo zeminy, dodal. 

SHMÚ: Dážď pretrváva, hydrologická situácia sa zhoršuje 
Ako na sociálnej sieti uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), hydrologická situácia sa naďalej 

zhoršuje. Najhoršia situácia je v povodí hornej Nitry, Hnilca a Hornádu. Na viacerých miestach dochádza podľa 
meteorológov k vylievaniu tokov. Vzhľadom na nasýtenosť povodí a ďalšie očakávané pretrvávajúce zrážky, ktoré 
by mali neskôr večer postupne slabnúť, predpokladá SHMÚ pokračovanie vzostupov a prekročenie hladín 
zodpovedajúcich stupňu povodňovej aktivity (SPA) aj na ďalších staniciach. Zoznam vodomerných staníc so 
stupňami povodňovej aktivity nájde verejnosť na webe SHMÚ. 

SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske 
Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre 
okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád a Prievidza. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565577-vodne-toky-na-slovensku-prudko-stupaju-hrozia-povodne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565577-vodne-toky-na-slovensku-prudko-stupaju-hrozia-povodne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). Druhý stupeň 
výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného Slovenska vrátane 
stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe územia. Prvý stupeň 
výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 
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60. Meteorológovia vydali najvyššiu výstrahu pred povodňami 
[13.10.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22509205/meteorologovia-vydali-najvyssiu-vystrahu-pred-povodnami.html 

 
 

Platí najmä pre časť Spiša, vyliať sa môžu aj iné rieky a potoky. 
VÝCHOD SLOVENSKA. V dôsledku aktuálneho daždivého počasia niet na Slovensku okresu, pre ktorý by 

neplatila nejaká hydrometeorologická výstraha. 
Najvážnejší stav je podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v okrese Spišská Nová Ves, 

kde je vyhlásená výstraha tretieho stupňa pred povodňami. Zatiaľ do stredy do 14. hodiny. 
„Vzhľadom na pretrvávajúci dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s 

možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj 
hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný," uvádza SHMÚ. 

Druhý stupeň platí pre okresy Poprad, Levoča, Gelnica, Rožňava a v okrese Košice-okolie pre povodie Bodvy. 
Zatiaľ do stredy večera alebo do odvolania. 

Pre všetky ostatné okresy Košického a Prešovského kraja bol vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred 
povodňami. Tiež zatiaľ do stredy večera alebo do odvolania. 

Výdatný dážď 
Okrem výstrahy pred povodňami stále platia už skôr vyhlásené výstrahy pred dažďom. 
Druhý stupeň bol vyhlásený pre okresy Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Rožňava a 

Košice-okolie. Pre všetky ostatné okresy platí prvý stupeň. Zatiaľ do stredy večera. 
Počasie na stredu 
Na stredu predpovedá SHMÚ prevažne zamračené a dážď, aj výdatný. Od stredných polôh, na východe 

spočiatku vo vysokých polohách sneženie a chladno. 
Nočná teplota 6 až 0 stupňov. Denná teplota 5 až 10, na severe miestami okolo 3 stupňov. 
Prevažne juhozápadný vietor do 35, ojedinele v nárazoch 55 km/h. Na hrebeňoch hôr cez deň prudký vietor 

až víchrica. 
Tretí stupeň platí zatiaľ iba pre okres Spišská Nová Ves. (zdroj: SHMU) 

Stupne povodňovej aktivity. (zdroj: SHMU) 
[Späť na obsah] 

 
 

61. Polícia upozorňuje na podmytý úsek cesty Gelnica - Prakovce 
[13.10.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; TASR] 
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Časť komunikácie sa prepadla, pozor na aquaplaning. 
Podmytá vozovka na trase Gelnica - Prakovce 
(3 fotografie) 
GELNICA, PRAKOVCE. V úseku cesty Gelnica - Prakovce došlo k podmytiu cestnej komunikácie, ktorej časť 

sa prepadla. 
Na tzv. aquaplaning upozorňuje košická krajská polícia na sociálnej sieti. 
„Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi sú na mieste a dopravu regulujú," 

uvádza s tým, že k podmytiu cesty došlo z dôvodu poveternostných podmienok. 
[Späť na obsah] 

 
 

62. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(nedeľa +531) 
[13.10.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 
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https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-
na-slovensku/ 

 
 

Za pondelok pribudlo na Slovensku 531 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. V 
Banskobystrickom kraji to bolo 11 prípadov (z toho okres Brezno 5, Banská Bystrica 3, okresy Detva, Krupina a 
Lučenec po jednom prípade). Laboratóriá v tento deň vyšetrili 5 058 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme 
na Slovensku 20 886 pozitívne testovaných na koronavírus a 61 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 557 505 ľudí. 
Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

12. októbra 2020 (531 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali 11 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

v BBSK celkom 1 311, v okrese Banská Bystrica 363). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 
46 (3 505), Košický kraj 74 (2 334), Nitriansky kraj 36 (1 951), Prešovský kraj 214 (3 737), Trenčiansky kraj 55 (2 
258), Trnavský kraj 33 (2 087) a Žilinský kraj 62 (3 703). 

Pozitívne testovaní boli v okresoch: Bardejov 60, Prešov 55, Bratislava 33, Levoča 33, Trenčín 26, Košice 24, 
Nitra 23, Košice – okolie 19, Sabinov 19, Čadca 18, Považská Bystrica 15, Gelnica 12, Martin 12, Trnava 11, 
Námestovo 10, Stropkov 10, Svidník 10, Humenné 9, Michalovce 9, Poprad 9, Piešťany 8, Nové Zámky 7, Senec 
7, Žilina 7, Tvrdošín 7, Brezno 5, Dolný Kubín 5, Hlohovec 5, Prievidza 5, Bánovce nad Bebravou 4, Dunajská 
Streda 4, Spišská Nová Ves 4, Banská Bystrica 3, Pezinok 3, Ružomberok 3, Sobrance 3, Stará Ľubovňa 3, 

Trebišov 3, Topoľčany 3, Galanta 2, Medzilaborce 2, Partizánske 2, Púchov 2, Senica 2, Vranov nad Topľou 2, 
okresy Detva, Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Lučenec, Myjava, Skalica, Snina a Šaľa po jednom prípade. 
Je medzi nimi 280 žien a 251 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 93 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 61. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 357, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 6 388 ľudí. 
Hospitalizovaných je 397 pacientov, s potvrdeným ochorením COVID-19 je 346 , na JIS leží 15 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 40. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1 037. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 
14 437. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je aktuálne 22 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, z 
toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 14 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

11. októbra 2020 (504 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali 14 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 1 300, v okrese Banská Bystrica 360). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 80 
(3 459), Košický kraj 121 (2 260), Nitriansky kraj 8 (1 915), Prešovský kraj 127 (3 523), Trenčiansky kraj 73 (2 
203), Trnavský kraj 31 (2 054) a Žilinský kraj 50 (3 641). 

Pozitívne testovaní boli v okresoch: Bardejov (73), Bratislava (71), Michalovce (39), Košice (37), Trenčín (26), 
Humenné (18), Námestovo (14), Prešov (14), Trebišov (13), Liptovský Mikuláš (12), Prievidza (12), Košice – 
okolie (11), Ružomberok (9), Spišská Nová Ves (9), Trnava (9), Ilava (8), Martin (8), Dunajská Streda (7), 

Galanta (7), Nové Mesto nad Váhom (7), Púchov (7), Snina (7), Považská Bystrica (6), Sobrance (6), Gelnica (5), 
Sabinov (5), Partizánske (4), Senec (4), Stropkov (4), Bánovce nad Bebravou (3), Banská Bystrica (3), Detva (3), 
Malacky (3), Senica (3), Žilina (3), Hlohovec (2), Komárno (2), Levoča (2), Nové Zámky (2), Piešťany (2), Poprad 
(2), Zvolen (2), okresy Pezinok, Banská Štiavnica, Čadca, Dolný Kubín, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, 
Nitra, Poltár, Rožňava, Skalica, Stará Ľubovňa, Topoľčany, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zlaté 
Moravce, Žarnovica a Žiar nad Hronom po jednom prípade. 

Medzi pozitívne testovanými je 256 žien a 248 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 61. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 400, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 6 031 ľudí. 
Hospitalizovaných je 393 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň, na JIS leží 

12 pacientov a na pľúcnej ventilácii 36. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1 037. Počet aktívnych prípadov je 
k dnešnému dňu 14 263. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici bolo pred víkendom 22 pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 14 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

10. októbra 2020 (1 054 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali 53 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 1 286, v okrese Banská Bystrica 357). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 55 
(3 379), Košický kraj 70 (2 139), Nitriansky kraj 107 (1 907), Prešovský kraj 248 (3 396), Trenčiansky kraj 180 (2 
130), Trnavský kraj 128 (2 023) a Žilinský kraj 213 (3 591). 

Pozitívne testovaní boli v okresoch: okres Bardejov (69), Prešov (64), Prievidza (60),Trnava (45), Námestovo 
(42), Nitra (41), Púchov (39), Liptovský Mikuláš (38), Žilina (37), Skalica (36), Bratislava (32), Považská Bystrica 
(32), Martin (28), Stará Ľubovňa (27), Košice (24), Ružomberok (22), Banská Bystrica (19), Dolný Kubín (19), 
Sabinov (18), Senica (16), Trenčín (16), Michalovce (15), Myjava (15), Svidník (15), Šaľa (14), Čadca (13), Nové 
Zámky (13), Košice – okolie (12), Topoľčany (12), Trebišov (12), Komárno (11), Malacky (11), Poprad (11), 
Hlohovec (10), Humenné (10), Snina (10), Dunajská Streda (8), Levice (8), Piešťany (8), Stropkov (8), Ilava (7), 
Senec (7), Tvrdošín (7), Zlaté Moravce (7), Detva, Lučenec, Vranov nad Topľou a Zvolen po (6), Galanta, 
Kežmarok, Partizánske, Pezinok a Žiar nad Hronom po (5), Brezno a Levoča po (4), Bánovce nad Bebravou, 
Kysucké Nové Mesto, Nové Mesto nad Váhom, Sobrance a Spišská Nová Ves po (3), Banská Štiavnica, Revúca 

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


a Turčianske Teplice po (2), Bytča, Medzilaborce, Poltár, Rimavská Sobota, Rožňava a Veľký Krtíš po jednom 
prípade. 

Pozitívne testy malo 531 žien a 523 mužov vo veku od niekoľkých mesiacov po 87 rokov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 61. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 78, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 5 631 ľudí. 
Hospitalizovaných je 388 pacientov, u 344 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 36. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1 037. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 
14 159. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici bolo pred víkendom 14 pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 15 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

Po sobotňajšom zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR zasadá v nedeľu Ústredný krízový štáb, ktorý 
vzhľadom na narastajúci počet prípadov koronavírusu prijme prísnejšie opatrenia pre celé Slovensko. 

9. októbra 2020 (1 887 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 128 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 1 233, v okrese Banská Bystrica 338). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 
148 (3 324), Košický kraj 188 (2 069), Nitriansky kraj 120 (1 800), Prešovský kraj 406 (3 148), Trenčiansky kraj 
198 (1 950), Trnavský kraj 156 (1 895) a Žilinský kraj 543 (3 378). 

V jednotlivých okresoch boli nasledovné počty pozitívnych testov: okres Námestovo 155, Bardejov 141, 
Bratislava 115, Tvrdošín 96, Prešov 80, Čadca 79, Dunajská Streda 78, Prievidza 69, Dolný Kubín 67, Liptovský 
Mikuláš 61, Trebišov 50, Košice 49, Michalovce 48, Sabinov 42, Myjava 39, Nitra 34, Trenčín 34, Žilina 32, Nové 
Zámky 32, Humenné 30, Žiar nad Hronom 29, Veľký Krtíš 29, Trnava 28, Martin 23, Poprad 22, Považská 
Bystrica 22, Komárno 21, Banská Bystrica 20, Ružomberok 20, Svidník 19, Vranov nad Topľou 18, Skalica 17, 
Stropkov 16, Sobrance 15, Banská Štiavnica 13, Galanta 13, Zlaté Moravce 13, Ilava 13, Pezinok 12, Senec 12, 
Košice – okolie 12, Snina 12, Senica 11, Púchov 10, Malacky 9, Kežmarok 9, Stará Ľubovňa 9, Topoľčany 9, 
Levice 8, Zvolen 8, Spišská Nová Ves 8, Partizánske 8, Lučenec 7, Krupina 6, Piešťany 6, Brezno 6, Levoča 5, 

Žarnovica 4, Kysucké Nové Mesto 4, Bánovce nad Bebravou 3, Rimavská Sobota 3, Hlohovec 3, Šaľa 3, 
Rožňava 3, Medzilaborce 3, Bytča 3, Turčianske Teplice 3, Gelnica 3, Revúca 2 a okres Detva 1. 

Pozitívne testy malo 992 žien a 895 mužov. Pozitívne testovaní boli vo veku od niekoľko mesiacov do 94 
rokov, najviac vo vekovej kategórii od 35 do 44 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 61. Na Slovensku pribudli ďalšie 
štyri úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Všetci pacienti mali nad 60 rokov. Stalo sa to na konci 
septembra a prvý októbrový týždeň. Traja ľudia zomreli v nemocnici, dve úmrtia boli v Bratislave, jedno v Trnave. 
Jeden človek zomrel doma. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 101, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 5 553 ľudí. 
Hospitalizovaných je 380 pacientov, u 326 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 31. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 877. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 13 
183. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je k dnešnému dňu 14 pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 15 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

Vláda rozhodla o nasadení vojakov do boja s koronavírusom. Armáda postupne vyčlení 1500 príslušníkov pre 
policajný zbor a rovnaký počet pre zdravotníctvo. Prvých 267 vojakov začne v týchto dňoch pomáhať regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva najmä pri dohľadávaní kontaktov pozitívne testovaných ľudí. 

8. októbra 2020 (1 184 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 99 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz v 

BBSK celkom 1 105, v okrese Banská Bystrica 318). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 
100 (3 176), Košický kraj 102 (1 881), Nitriansky kraj 132 (1 680), Prešovský kraj 245 (2 742), Trenčiansky kraj 
115 (1 752), Trnavský kraj 153 (1 739) a Žilinský kraj 238 (2 835). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (75), Prešov (74), Námestovo (63), 
Prievidza (57), Nitra (49), Tvrdošín (49), Bardejov (46), Košice (40), Skalica (36), Trnava (36), Topoľčany (35), 
Dolný Kubín (33), Dunajská Streda (28), Sabinov (26), Banská Bystrica (25), Žilina (24), Trebišov (23), Galanta 
(21), Čadca (21), Poprad (18), Rimavská Sobota (18), Senica (17), Liptovský Mikuláš (16), Stropkov (16), 
Michalovce (15), Martin (14), Nové Zámky (14), Spišská Nová Ves (14), Svidník (14), Ružomberok (13), Trenčín 

(13), Lučenec (12), Zlaté Moravce (12), Malacky (11), Stará Ľubovňa (11), Vranov nad Topľou (11), Humenné 
(10), Žiar nad Hronom (10), Levice (9), Nové Mesto nad Váhom (9), Piešťany (9), Bánovce nad Bebravou (8), 
Senec (8), Brezno (7), Komárno (7), Partizánske (7), Poltár (7), Levoča (7), Hlohovec (6), Pezinok (6), Púchov 
(6), Snina (6) a Šaľa (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Ilava, Kežmarok, Košice a okolie, Myjava, 
Považská Bystrica, Zvolen, štyri prípady mal okres Banská Štiavnica, Detva, po tri prípady pribudli okresy 
Gelnica, Veľký Krtíš. Dva prípady boli v okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto, Revúca, Sobrance, Žarnovica, 
jeden prípad zaznamenali okresy Medzilaborce, Turčianske Teplice. Je medzi nimi 579 žien a 605 mužov, sú vo 
veku od 1 do 90 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 57. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 99, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 5 452 ľudí. 
Hospitalizovaných je 370 pacientov, u 324 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 26. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 818. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 11 
401. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je k dnešnému dňu 14 pacientov s potvrdeným ochorením 
COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 15 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 



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 293). 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. 

Najzamorenejším slovenským regiónom je Orava. Polícia tvrdí, že tam ľudia hazardujú so svojimi životmi a 
„svojím konaním zaujali egoistický postoj ťažko uveriteľných rozmerov, ktorým povyšujú popíjanie alkoholu nad 
hodnotu ľudského života“. Preto policajti kvôli pandémii pristúpia k ráznym a zvýšeným kontrolám na Orave. 

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 272). 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 250). 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 228). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 49 
(2 831), Košický kraj 45 (1 512), Nitriansky kraj 17 (1 399), Prešovský kraj 118 (2 003), Trenčiansky kraj 37 (1 
458), Trnavský kraj 44 (1 361) a Žilinský kraj 35 (2 163). 

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

prípady mali okresy Banská Bystrica, Galanta, Humenné, Ružomberok, Sabinov, Senica, Trebišov, po tri prípady 
mali okresy Komárno, Pezinok, Senec a Tvrdošín. Dva prípady mali okresy Košice a okolie, Liptovský Mikuláš, 
Partizánske, Poprad, Skalica, jeden prípad zaznamenali okresy Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, 
Kežmarok, Levice, Levoča, Martin, Myjava, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, 
Snina, Topoľčany, Zlaté Moravce, Zvolen a Žiar nad Hronom. Je medzi nimi 181 žien a 172 mužov, sú vo veku od 
1 do 93 rokov. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ľubovňa (9), Brezno (8), Dolný Kubín (8), Stropkov (8), Myjava (7), Poprad (7), Snina (7), Lučenec (6), Martin (6), 
Piešťany (6), Trenčín (6), Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Čadca a Gelnica, štyri prípady mali okresy 
Bytča, Sabinov, Skalica a Veľký Krtíš, po tri prípady okresy Dunajská Streda, Považská Bystrica, Senica, Šaľa a 
Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levice, Púchov, Žarnovica a Žiar nad 
Hronom, jeden prípad zaznamenali okresy Košice a okolie, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Pezinok, Ružomberok a Zlaté Moravce. Je medzi nimi 364 žien a 315 mužov, sú vo veku od 
niekoľkých mesiacov do 88 rokov. 

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 48. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 225, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 620 ľudí. 



Hospitalizovaných je 259 pacientov, u 218 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 11 pacientov a na 
pľúcnej ventilácii 23. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 478. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 6 
270. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Trnava (42), Humenné (16), Námestovo 
(16),Tvrdošín (16), Bratislava (13), Skalica (13), Prešov (12), Nitra (9), Pezinok (9), Nové Zámky (8), Sabinov (6), 
Senica (6), Sobrance (6), Trenčín (6) a Košice (5). Štyri prípady boli v okresoch Malacky, Michalovce, Poprad a 
Svidník, po tri prípady v okresoch Bardejov, Galanta, Komárno, Piešťany a Senec. Dva prípady boli v okresoch 
Hlohovec, Košice a okolie, Snina a Trebišov, jeden prípad zaznamenali Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, 
Levice, Martin, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Topoľčany, Vranov nad Topľou a Žilina. Je medzi nimi 121 žien a 
110 mužov, sú vo veku od 6 do 95 rokov. 

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 45. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 116, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 4 294 ľudí. 



Hospitalizovaných je 197 pacientov, u 167 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na 
pľúcnej ventilácii 15. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 360. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 5 
086. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o troch a je oficiálne na čísle 44. Pribudla 
67-ročná pacientka, ktorá bola hospitalizovaná vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec, n.o. Ministerstvo 
zdravotníctva informovalo, že sa potvrdili aj ďalšie dve úmrtia na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Ide o 67-
ročnú ženu hospitalizovanú v Univerzitnej nemocnici Bratislava a 87-ročnú pacientku hospitalizovanú v Nemocnici 
s poliklinikou Michalovce. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

BBSK celkom 415, v okrese Banská Bystrica 107). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 55 
(2 029), Košický kraj 23 (866), Nitriansky kraj 70 (690), Prešovský kraj 29 (817), Trenčiansky kraj 32 (927), 
Trnavský kraj 43 (813) a Žilinský kraj 65 (1 046). 

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Komárno (58), Bratislava (42), Námestovo (20), 
Liptovský Mikuláš (17), Trnava (16), Bardejov (15), Tvrdošín (14), Poprad (11), Senec (11), Skalica (11), Stará 
Ľubovňa (11), Trenčín (10), Prešov (9), Prievidza (9), Košice (7), Trebišov (7), Banská Bystrica (6), Dunajská 
Streda (6), Žilina (6) Kežmarok (5), Nitra (5), Sobrance (5). Štyri prípady boli v okresoch Piešťany, Považská 
Bystrica, Senica, Topoľčany, po tri prípady v okresoch Dolný Kubín, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom. Po dva 
prípady mali okresy Brezno, Hlohovec, Humenné, Ilava, Levice, Myjava, Partizánske, Ružomberok, Spišská 
Nová Ves, Veľký Krtíš, jeden prípad zaznamenali okresy Bytča, Čadca, Detva, Košice a okolie, Levoča, Malacky, 

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

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

pľúcnej ventilácii 11. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 235. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 3 
610. Je signifikantné, že v katranténe skončil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí… 

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

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

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (61), Tvrdošín (26), Skalica (20), Senec 
(16), Trnava (16), Námestovo (15), Banská Bystrica (14), Košice (13), Trenčín (11), Prešov (9), Trebišov (9), 
Senica (8), Ilava (7), Nitra (7), Stará Ľubovňa (7), Dolný Kubín (6), Michalovce (6), Dunajská Streda (5), Levice 
(5), Ružomberok (5), Sobrance (5), Liptovský Mikuláš (4), Malacky (4), Snina (4), Spišská Nová Ves (4), Veľký 

Krtíš (4). Po tri prípady boli v okresoch Čadca, Galanta, Humenné, Martin, Poprad, Považská Bystrica, Žiar nad 
Hronom a Žilina, dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, 
Revúca, Sabinov, Topoľčany a Zlaté Moravce. Po jednom prípade zaznamenali okresy Bánovce nad Bebravou, 
Komárno, Košice a okolie, Levoča, Nové Zámky, Piešťany a Rožňava. Je medzi nimi 167 žien a 171 mužov, sú 
vo veku od 3 do 89 rokov. 

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 40. Na ochorenie COVID-19 
zomrel 69 – ročný muž, ktorý bol hospitalizovaný vo fakultnej nemocnici v Prešove. Úmrtie na nový koronavírus 
potvrdili výsledky pitvy. Pacient zomrel už 8. septembra. Potvrdil to komunikačný odbor Ministerstva 
zdravotníctva. Ide tak o 40. úmrtie na toto ochorenie. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 97, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 668 ľudí. 
Hospitalizovaných je 140 pacientov, u 115 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 10 pacientov a na 

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



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

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

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

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

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

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

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

nimi 63 žien a 68 mužov, sú vo veku od 1 do 84 rokov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 29, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 548 ľudí. 
Hospitalizovaných je 120 pacientov, u 90 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 9 pacientov a na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (48), Námestovo (12), Skalica (12), Snina 
(11), Trnava (10), Košice (9), Nitra (8), Topoľčany (8), Nové Zámky (7), Prievidza (7), Banská Bystrica (6), 
Dunajská Streda (6), Trebišov (6), Trenčín (6), Levice (5), Piešťany (5), Senica (5), Stará Ľubovňa (5), Žilina (5), 
Galanta (4), Liptovský Mikuláš (4), Michalovce (4), Tvrdošín (4), Bánovce nad Bebravou (3), Humenné (3), 
Poprad (3), Spišská Nová Ves (3), Žiar nad Hronom (3), Detva (2), Dolný Kubín (2), Ilava (2), Komárno (2), 

Prešov (2), Senec (2), a po jednom prípade v okresoch Brezno, Čadca, Lučenec, Malacky, Partizánske, Pezinok, 
Púchov, Ružomberok, Svidník, Turčianske Teplice a Veľký Krtíš. Je medzi nimi 116 žien a 119 mužov, sú vo veku 
od niekoľkých mesiacov do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 39. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 102, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 390 ľudí. 
Hospitalizovaných je 128 pacientov, u 106 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 10 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 12. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 
827. 

16. septembra 2020 (161 nových prípadov) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 129 ľudí. 
Hospitalizovaných je 129 pacientov, u 96 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 12 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 10. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 161. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 413. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (33), Michalovce (17), Košice (12), Lučenec (12), 
Nitra (12), Stará Ľubovňa (10), Žilina (9), Trnava (8), Nové Zámky (5), Prešov (5), Sobrance (5), Tvrdošín (5), 
Dolný Kubín (3), Galanta (3), Liptovský Mikuláš (3), Malacky (3), Prievidza (3), Púchov (3), Senec (3), Vranov nad 
Topľou (3), Námestovo (2), Považská Bystrica (2), Trebišov (2), Trenčín (2), Bytča (1), Hlohovec (1), Kežmarok 
(1), Partizánske (1), Pezinok (1), Piešťany (1), Skalica (1), Snina (1), Spišská Nová Ves (1), Stropkov (1), Šaľa 

(1), Topoľčany (1) a Zvolen (1). Je medzi nimi 89 žien a 89 mužov, sú vo veku od 3 do 83 rokov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 oficiálne zostáva na čísle 37. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 54, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 3 001 ľudí. 
Hospitalizovaných je 131 pacientov, u 95 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 16 pacientov a na pľúcnej 

ventilácii 8. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 137. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 2 028. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celkom 252). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 51 (1 284), Košický kraj 22 (600), 
Nitriansky kraj 15 (330), Prešovský kraj 8 (518), Trenčiansky kraj 10 (628), Trnavský kraj 8 (385) a Žilinský kraj 18 
(529). 



Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (75), Nitra (22), Tvrdošín (20), Prešov (8), Dunajská 
Streda (6), Košice (6), Nové Zámky (6), Pezinok (6), Trnava (6), Žilina (6), Senec (5), Stará Ľubovňa (5), 
Michalovce (4), Prievidza (4), Šaľa (4), Trenčín (4), Lučenec (3), Poprad (3), Spišská Nová Ves (3), Vranov nad 

Topľou (3), Banská Bystrica (2), Bardejov (2), Čadca (2), Ružomberok (2), Sabinov (2), Senica (2), Skalica (2), 
Veľký Krtíš (2), Žiar nad Hronom (2), Dolný Kubín (1), Komárno (1), Malacky (1), Martin (1), Námestovo (1), 
Považská Bystrica (1), Snina (1), Sobrance (1), Topoľčany (1), Je medzi nimi 104 žien a 122 mužov, sú vo veku 
od 1 do 81 rokov. 

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

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

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

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (42), Nitra (11), Michalovce (9), Košice (6), Senec (6), 
Žilina (5), Spišská Nová Ves (5), Liptovský Mikuláš (4), Stará Ľubovňa (4), Prešov (4), Trenčín (4), Tvrdošín (4), 

Brezno (3), Dunajská Streda (3), Banská Bystrica (2), Partizánske (2), Pezinok (2), Prievidza (2), Trnava (2), 
Čadca (1), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Ilava (1), Komárno (1), Kysucké Nové Mesto (1), Malacky (1), Martin (1), 
Nové Zámky (1), Piešťany (1), Považská Bystrica (1), Rožňava (1), Ružomberok (1), Skalica (1), Sobrance (1), 
Topoľčany (1) a Zlaté Moravce (1). Je medzi nimi 67 žien a 70 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 91 
rokov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozitívne výsledky na nový koronavírus malo v pondelok 38 mužov a 34 žien vo veku od 4 do 69 rokov v 
okresoch Bratislava (19), Nitra (10), Michalovce (7), Trenčín (5), Považská Bystrica (4), Trnava (3), pozitívne 
testovaní ľudia boli aj v okresoch Zvolen (2), Komárno, Trebišov, Dolný Kubín, Ružomberok, Prešov, Banská 



Bystrica (2), Veľký Krtíš, Tvrdošín, Svidník, Púchov, Piešťany, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Galanta a 
Brezno. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: v okresoch: Bratislava (21), Košice (8), Spišská Nová Ves (8), 

Trenčín (8), Michalovce (6), Nitra (6), Senica (5), Galanta (4), Malacky (3), Ilava (2), Trnava (2), Žilina (2), Banská 
Bystrica (1), Komárno (1), Nové Zámky (1), Partizánske (1), Pezinok (1), Púchov (1), Revúca (1), Rožňava (1) a 
Stará Ľubovňa (1). Je medzi nimi 45 žien a 39 mužov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Pozitívne testy malo 76 mužov a 47 žien vo veku od 3 do 86 rokov v okresoch: Bratislava (34), Trnava (17), 
Trenčín (13), Žilina (8), Spišská Nová Ves (6), Senec (5), Prešov (5), Dunajská Streda (4), Čadca (3), Prievidza 

(3), Vranov nad Topľou (3), Nové Zámky (3), Galanta (2), Nitra (2), Michalovce (2), Ilava (2), Kysucké Nové Mesto 
(1), Bánovce nad Bebravou (1), Púchov (1), Košice (1), Komárno (1), Pezinok (1), Banská Bystrica (1), Malacky 
(1), Šaľa (1), Trebišov (1) a Námestovo (1). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V okrese Dunajská Streda odhalili 5 infikovaných, v okrese Galanta a Trnava po 4, v okrese Myjava troch, v 
Košiciach, v okrese Žilina a Spišská Nová Ves dvoch, v Bratislave a okresoch Čadca, Lučenec, Michalovce, 

Poprad, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota po jednom. Pozitívne testovaných bolo 21 mužov a 9 žien vo veku od 
19 do 85 rokov. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 824 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 27. 
4. augusta 2020 (49 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

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

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

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

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
3. augusta 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
31. júla 2020 (45 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nový prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 187). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 2 (300), Trenčiansky kraj 16 (323), Trnavský kraj 7 (159) a Žilinský kraj 4 (332). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov, 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 16, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 660 ľudí. 
Hospitalizovaných je 25 pacientov, u 15 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
27. júla 2020 ( 23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 182). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (498), Košický kraj 4 (315), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (287), Trenčiansky kraj 4 (287), Trnavský kraj 2 (145) a Žilinský kraj 6 (320). 

Pozitívne prípady pochádzajú z okresov Bratislava (3), Michalovce (3), Bánovce nad Bebravou (3), Piešťany 
(2), Dolný Kubín (2), Žilina (2), Čadca (2), Prievidza (1), Žiar nad Hronom (1), Prešov (1), Žarnovica (1), Banská 
Bystrica (1) a Košice (1). Medzi nimi bolo 13 mužov a 10 žien vo vekovom rozpätí od 10 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 28, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 644 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u 14 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
26. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (495), Košický kraj 0 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (286), Trenčiansky kraj 1 (283), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 27, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 616 ľudí. 



Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 
ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 

25. júla 2020 (38 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (495), Košický kraj 2 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 21 (285), Trenčiansky kraj 7 (282), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 589 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
24. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali až 9 nových prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (487), Košický kraj 2 (309), Nitriansky 
kraj 1 (170), Prešovský kraj 1 (264), Trenčiansky kraj 5 (275), Trnavský kraj 1 (143) a Žilinský kraj 2 (314). 

V piatok zaevidovali po dva nové prípady infikovaných koronavírusom v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Banská Štiavnica, Košice, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina. Po jednom prípade bolo v okresoch 
Bratislava, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Revúca, Senec a Zvolen. Je medzi 
nimi 12 mužov a 11 žien, sú vo veku od 6 do 74 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
23. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (485), Košický kraj 1 (307), Nitriansky 
kraj 3 (169), Prešovský kraj 5 (263), Trenčiansky kraj 10 (270), Trnavský kraj 2 (142) a Žilinský kraj 0 (312). 

Najviac nových prípadov infikovaných koronavírusom zaznamenali vo štvrtok v okresoch Myjava (8), 
Bratislava (7), Prešov (3) a Nové Zámky (2). Po jednom prípade pribudlo v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Galanta, Kežmarok, Komárno, Malacky, Michalovce, Poprad a Považská Bystrica. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 21, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
22. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (477), Košický kraj 1 (306), Nitriansky kraj 2 
(166), Prešovský kraj 1 (258), Trenčiansky kraj 11 (260), Trnavský kraj 1 (140) a Žilinský kraj 1 (312). 

Najviac nových prípadov hlási Bratislava, a to deväť. Nové Mesto nad Váhom má tri nové prípady nákazy, 
rovnako aj okresy Prievidza a Trenčín. Po dva prípady hlási Banská Bystrica, Malacky a Myjava. V okresoch 
Galanta, Košice, Nitra, Prešov, Revúca, Zlaté Moravce a Žilina evidujú jeden prípad infikovaného koronavírusom. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
21. júla 2020 (37 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

167). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (466), Košický kraj 0 (305), Nitriansky kraj 14 
(164), Prešovský kraj 2 (257), Trenčiansky kraj 6 (249), Trnavský kraj 2 (139) a Žilinský kraj 2 (311). 

Najviac infikovaných pochádza z okresov Nitra (12) a Bratislava (7). Okresy Žilina, Prievidza, Dunajská 
Streda, Banská Štiavnica a Bánovce nad Bebravou majú po dva prípady. Po jednom infikovanom zaznamenali v 
okresoch Trenčín, Rimavská Sobota, Prešov, Pezinok, Nové Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a 
Humenné. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 18, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
Koronavírusom sa na celom svete infikovalo už vyše 15 miliónov ľudí. Podľa WHO je to najmenej trojnásobok 

v porovnaní s každoročnými prípadmi vážnej chrípky. Pandémia zrýchľuje, spôsob boja s ňou sa v jednotlivých 
krajinách líši. 

20. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 164). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (458), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 11 (150), Prešovský kraj 1 (255), Trenčiansky kraj 13 (243), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 3 (309). 

Najviac nových prípadov eviduje okres Prievidza, pribudlo tam 10 infikovaných. Nasleduje Bratislava s 
desiatimi novými prípadmi nákazy. Nitra má sedem prípadov, Levice štyri. Po dva prípady majú Malacky a Žilina, 
jeden nový prípad hlásia Dolný Kubín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár a Poprad. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 17 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
19. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali jediný nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 163). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (446), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
18. júla 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (446), Košický kraj 1 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Za sobotu pribudli dvaja infikovaní v okresoch Bratislavy, jednu novú infekciu má okres Michalovce. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 530 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
17. júla 2020 (11 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (444), Košický kraj 1 (304), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 3 (254), Trenčiansky kraj 1 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 2 (306). 

Najviac infikovaných (2) pribudlo v okresoch hlavného mesta Bratislava. Po jednom prípade zaevidovali v 
okresoch Bardejov, Čadca, Humenné, Košice, Námestovo, Poltár, Prievidza, Revúca a Stropkov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
16. júla 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 160). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (442), Košický kraj 0 (303), Nitriansky 
kraj 4 (139), Prešovský kraj 1 (251), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (304). 

Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: 
Nitra (4), Bratislava (2), Senec (2), Malacky (2), Rimavská Sobota (1), Liptovský Mikuláš (1), Ružomberok (1) a 
Prešov (1). Ide o 10 mužov a 4 ženy, ktorí sú vo veku od 1 do 56 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
15. júla 2020 (24 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 159). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (436), Košický kraj 2 (303), Nitriansky 
kraj 5 (135), Prešovský kraj 5 (250), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (302). 

Pozitívne výsledky boli včera zaznamenané v okresoch Levoča (3), Prešov (2), Čadca (2), Topoľčany (2) 
Bratislava (2), Banská Bystrica (2), Nitra (2), Trenčín (1), Senec (1), Veľký Krtíš (1), Trebišov (1), Košice (1) 
Skalica (1), Lučenec (1), Zlaté Moravce (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 14 mužov a 10 žien vo veku od 13 do 
55 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 514 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
14. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 155). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (433), Košický kraj 1 (301), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 5 (245), Trenčiansky kraj 8 (227), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 1 (300). 

Pozitívne výsledky boli zaznamenané v okresoch: Bánovce nad Bebravou (4), Prešov (4), Prievidza (3), 
Bratislava (2), Žiar nad Hronom (1), Banská Bystrica (1), Košice (1), Dolný Kubín (1), Sabinov (1) a Trenčín (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 507 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 153). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (431), Košický kraj 1 (300), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (240), Trenčiansky kraj 1 (219), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (2), Prievidza (1), Prešov (1), Košice (1) a Rimavská 
Sobota (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
12. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 152). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (239), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
11. júla 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), 
Nitriansky kraj 0 (130), Prešovský kraj 6 (238), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(299). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Sabinov (3), Prešov (2), Čadca (2) a Svidník (1). Sú medzi nimi 
štyria muži a štyri ženy, sú vo veku od 6 do 59 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
10. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v piatok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (429), Košický kraj 1 (299), Nitriansky kraj 1 
(130), Prešovský kraj 5 (232), Trenčiansky kraj 3 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 3 (297). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (7), Námestovo (2), Bardejov (2), Rimavská Sobota 
(2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1), Sabinov (1), Revúca (1), Prešov (1), Poprad (1), Senec 

(1), Nové Mesto nad Váhom (1) a Liptovský Mikuláš (1). Je medzi nimi 13 mužov a 10 žien, sú vo veku od 7 do 
68 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
9. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 149) vo štvrtok zaevidovali 9 nových prípadov pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (421), Košický kraj 1 (298), 
Nitriansky kraj 1 (130), Prešovský kraj 2 (227), Trenčiansky kraj 2 (215), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(294). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Rimavská Sobota (5), Revúca (4), Bratislava (2), Námestovo (2), 
Prešov (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Košice (1), Komárno (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 12 mužov a 7 
žien, sú vo veku od 12 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 481 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
8. júla 2020 (53 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (419), Košický kraj 12 (297), 
Nitriansky kraj 2 (129), Prešovský kraj 14 (225), Trenčiansky kraj 1 (213), Trnavský kraj 3 (136) a Žilinský kraj 10 
(292). 

Dvanásť pozitívnych prípadov pochádza z okresu Prešov, deväť z okresu Bratislava, deväť z okresu Čadca, 
päť prípadov z okresu Košice, ďalších päť okres Trebišov, dva prípady Košice- okolie, dva nové prípady sú z 
okresu Piešťany, dva okres Sabinov, po jednom prípade okres Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a jeden prípad z okresu Šaľa. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 477 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
7. júla 2020 (31 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v utorok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného 
človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 5 (408), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 2 (211), Trenčiansky kraj 9 (212), Trnavský kraj 4 (133) a Žilinský kraj 7 (282). 

Najviac infikovaných osôb pribudlo v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Tvrdošín, hlásia tu po päť nových 
prípadov. Štyria pacienti sú z okresu Senica, traja z okresu Senec aj Trenčín. Po dvoch infikovaných potvrdili v 
okresoch Bratislava, Námestovo a Revúca. Po jednom prípade evidujú v okresoch Brezno, Medzilaborce, Prešov, 
Prievidza a Veľký Krtíš. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
6. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (403), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (203), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Pozitívne testovali po jednej osobe v Bratislave a v okrese Nové mesto nad Váhom. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
5. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (402), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (202), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Jediný pozitívny prípad bol v okrese Prievidza. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
4. júla 2020 (15 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (402), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 1 (209), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 10 (275). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
3. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 135) v piatok zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (399), Košický kraj 1 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 3 (208), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 18 (265). 

Pozitívne testovaní pacienti boli vyšetrení v okresoch Tvrdošín (11), Námestovo (6), Revúca (3), Levoča (2) a 
po jednom prípade v okresoch Bratislava, Prešov, Myjava, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Rimavská Sobota a 
Trebišov. Medzi pozitívnymi je 26 mužov a tri ženy, sú vo veku od 7 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
2. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (398), Košický kraj 1 (284), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 10 (199), Trnavský kraj 3 (129) a Žilinský kraj 7 
(247). 

Až desať nových prípadov pochádza z okresu Prievidza, kde boli vysoké čísla aj predchádzajúce dni. Šesť 
nakazených je z okresu Čadca a po jednom prípade evidujú v okresoch Senica, Galanta, Trnava a Žilina. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
1. júla 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (398), Košický kraj 1 (284), Nitriansky kraj 3 
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240). 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je nikto. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
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Vranov nad 
Topľou 

v karanténnom stredisku 
Pezinok 

Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov čaká na 
výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii. 

V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola 
hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak 
stúpol na 14. 

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

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

testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii. 



Pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19, ide o klienta DSS Spišské Bystré. Počet 
úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus tak stúpol na 13. Naopak vyliečených bolo 251 
pacientov, z toho bolo 61 hospitalizovaných v nemocniciach a 190 sa vyliečilo v domácej izolácii. 

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
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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] 



 
 

63. V obci Baldovce vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/v-obci-baldovce-vyhlasili-3-stupen-po/500018-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračné foto. Foto: TASR Miroslava Mlynárová 
V Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves druhý stupeň. 

Baldovce/Betlanovce 13. októbra (TASR) – V obci Baldovce v okrese Levoča vyhlásili tretí stupeň povodňovej 
aktivity. V Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves druhý stupeň. Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenského 

vodohospodárskeho podniku Marián Bocák v súvislosti s výdatne daždivým počasím. „Z dôvodu nepriaznivej 
hydrologickej situácie a prognózy Slovenského hydrometeorologického ústavu potvrdzujúcej stúpajúcu tendenciu 
vodných tokov Hornád a Hnilec, správca toku podal návrh na vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity v 
pôsobnosti Okresného úradu Košice v sídle kraja od utorka 9:30,“ dodal Bocák. 

[Späť na obsah] 

 
 

64. SHMÚ: V Bratislave a okolitých okresoch platia aj výstrahy pred vetrom 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-v-bratislave-a-okolitych-okresoc/500070-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Na celom území Slovenska zároveň SHMÚ naďalej upozorňuje pred výdatnými zrážkami a hroziacimi 

povodňami. 
Bratislava 13. októbra (TASR) - V okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Dunajská Streda a Komárno 

platí počas utorka výstraha prvého stupňa pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) na svojom webe. Výstraha trvá do 20.00 h. Na celom území Slovenska zároveň SHMÚ naďalej 
upozorňuje pred výdatnými zrážkami a hroziacimi povodňami. Tretí stupeň výstrahy platí pre okresy Spišská 
Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Na väčšine západného a východného Slovenska je vyhlásený prvý stupeň 

výstrahy pred povodňami a dažďom, v okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
Výdatné zrážky majú pokračovať aj počas stredy (14. 10.). 

[Späť na obsah] 

 
 

65. V obci Markušovce vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity, situácia sa 

zhoršuje 
[13.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/178305/v-obci-markusovce-vyhlasili-3-stupen-povodnovej-aktivity-situacia-sa-
zhorsuje/ 

 
 

V obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Pre TASR to uviedol 

starosta obce Marek Virág s tým, že situácia sa naďalej zhoršuje a Levočský potok sa vylieva. 
„V obci počas dňa už dvakrát zasadal krízový štáb. Do najrizikovejších oblastí sme dali piesok a vrecia. Na 

pomoc nám prídu aj dobrovoľné hasičské zbory z Danišoviec a Rudnian,“ ozrejmil starosta. 
Dodal, že deti z miestnej základnej školy dostali riaditeľské voľno na stredu (14. 10.) a štvrtok (15. 10.). Ak sa 

podľa jeho slov situácia upokojí, v piatok nastúpia do školy. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 
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66. V obciach na východe vyhlásili 3. a 2. stupeň povodňovej aktivity 
[13.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/178284/v-obciach-na-vychode-vyhlasili-3-a-2-stupen-povodnovej-aktivity/ 

 
 

V súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásili vo východoslovenských obciach rôzne stupne povodňovej 
aktivity. 

V obci Baldovce v okrese Levoča vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA). V Betlanovciach v okrese 
Spišská Nová Ves druhý stupeň. Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku 

Marián Bocák v súvislosti s výdatne daždivým počasím. 
„Z dôvodu nepriaznivej hydrologickej situácie a prognózy Slovenského hydrometeorologického ústavu 

potvrdzujúcej stúpajúcu tendenciu vodných tokov Hornád a Hnilec, správca toku podal návrh na vyhlásenie 
druhého SPA v pôsobnosti Okresného úradu Košice v sídle kraja od utorka 9.30 h,“ dodal Bocák. 

V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica platí 3.stupeň výstrahy 
V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými 

zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. Upozorňuje na to 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 

Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať 
majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt 

dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

67. Výdatné zrážky budú pokračovať aj v stredu, na horách silnejšie zafúka 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/import/vydatne-zrazky-budu-pokracovat-aj/500120-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe upozorňuje na výstrahu tretieho stupňa pred 

dažďom, ktorá naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. 

Bratislava 13. októbra (TASR) - Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v 
stredu (14. 10.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe upozorňuje na výstrahu tretieho 
stupňa pred dažďom, ktorá naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Pre tieto okresy 

a okres Prievidza naďalej platí aj výstraha tretieho stupňa pred povodňami. Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a 
povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného Slovenska vrátane stredného i horného 
Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe územia. Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné 
okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. Od stredy 12.00 h vydal SHMÚ výstrahu prvého 
stupňa pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a 
Poprad. 

[Späť na obsah] 

 
 

68. SHMÚ varuje: Výdatné zrážky budú pokračovať aj v stredu, na horách 

silnejšie zafúka 
[13.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1986533/SHMU-varuje–Vydatne-zrazky-budu-pokracovat-aj-v-stredu–na-
horach-silnejsie-zafuka 
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BRATISLAVA - Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 
10.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe upozorňuje na výstrahu tretieho stupňa pred 
dažďom, ktorá naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. 

Pre tieto okresy a okres Prievidza naďalej platí aj výstraha tretieho stupňa pred povodňami. Druhý stupeň 
výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného Slovenska vrátane 
stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe územia. 

Zdroj: SHMÚ 
Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. Od stredy 

12.00 h vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, Brezno, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad. 

[Späť na obsah] 

 
 

69. Hasiči v Košickom kraji evidujú pre daždivé počasie viacero zásahov 
[13.10.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/hasici-v-kosickom-kraji-eviduju-pre-dazdive-pocasie-viacero-
zasahov/2317414 

 
 

Košice 13. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Doposiaľ šesť výjazdov súvisiacich s počasím ukončili počas utorka hasiči v Košickom kraji. Momentálne 

pomáhajú pri ďalších 11 zásahoch 
Ilustračné foto 
Devätnásť prípadov riešili dobrovoľné hasičské zbory obce (DHZO). Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach. 
„Čo sa týka ukončených zásahov, v štyroch prípadoch išlo o odčerpávanie vody a v dvoch prípadoch o 

popadané stromy. Zo všetkých prípadov išlo väčšinou o zaplavené pivnice rodinných domov či pozemkov, a to 
vplyvom zvýšených hladín vodných tokov,“ povedal s tým, že najčastejšie evidovali výjazdy v okresoch Spišská 
Nová Ves, Gelnica či Košice-okolie. 

Polícia upozorňuje na podmytý úsek cesty Gelnica – Prakovce 
V úseku cesty Gelnica – Prakovce došlo k podmytiu cestnej komunikácie, ktorej časť sa prepadla. Na tzv. 

aquaplaning upozorňuje košická krajská polícia na sociálnej sieti. 
„Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi sú na mieste a dopravu regulujú,“ 

uvádza s tým, že k podmytiu cesty došlo z dôvodu poveternostných podmienok. 
[Späť na obsah] 

 
 

70. Rieky dosiahli na väčšine územia stupeň povodňovej aktivity 
[13.10.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/565577-vodne-toky-na-slovensku-prudko-stupaju-hrozia-
povodne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

V obci Jaklovce v okrese Gelnica dobrovoľní hasiči pomáhali s odčerpávaním vody z pivníc. 13. októbra 2020. 
Autor: TASR, František Iván 

Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity (SPA). Informoval o 
tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. SHMÚ vydal výstrahu najvyššieho 
stupňa pred povodňami pre ďalšie okresy. Výdatné zrážky na celom území majú pokračovať počas noci a aj v 
stredu. 

Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah 
zabezpečovacích prác. Bocák dodal, že aktuálne SPA sa môžu aj počas noci meniť. 

V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má 
zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2 700 jutových vriec a 70 ton piesku, 
uviedol hovorca. 

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s 
prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby 

Ružín a Palcmanská Maša. 

https://www.hlavnespravy.sk/hasici-v-kosickom-kraji-eviduju-pre-dazdive-pocasie-viacero-zasahov/2317414
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Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé 
pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli 
aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území 
obce, informoval Bocák. 

Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie okresy 
SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske 

Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre 
okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád a Prievidza. 

Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu. Druhý stupeň výstrahy 
pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a severného Slovenska vrátane 
stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na východe územia. Prvý stupeň 
výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe územia. 

Ako informoval SHMÚ na sociálnej sieti, hydrologická situácia sa zhoršuje. Podľa meteorológov plošne 
pribúdajú vodomerné stanice s dosiahnutým alebo prekročeným stupňom povodňovej aktivity, najmä na strednom 
a v časti východného Slovenska. Najhoršia situácia je v povodí hornej Nitry, Hnilca a Hornádu. Na niektorých 
miestach dochádza k vylievaniu tokov, napísal SHMÚ s tým, že zoznam vodomerných staníc so stupňami 
povodňovej aktivity nájde verejnosť na webe SHMÚ. 

V Medzeve zaplavilo niekoľko obydlí 
V Medzeve v okrese Košice-okolie evakuovali niekoľko obydlí, ktoré podmyla voda. Pre TASR to v utorok 

večer uviedol primátor mesta Matej Smorada s tým, že v meste vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. 
V Medzeve sú na mieste dobrovoľní hasiči, pieskujeme. Netušíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, pretože 

stále prší, uviedol Smorada s tým, že hladina vodných tokov naďalej pomaly stúpa. Podmytých je zatiaľ šesť 
obydlí, ktoré sú zaplavené. Evakuovali sme aj jeden dom, ktorý slúži ako chalupa, spresnil Smorada. Podľa jeho 
slov väčšina zasiahnutých obyvateľov išla k známym. 

Dážď strhol svah pod Mariánskym vŕškom 
Rieka Handlovka dosiahla v utorok večer v Prievidzi výšku hladiny rovnajúcu sa tretiemu stupňu povodňovej 

aktivity a naďalej stúpa. Mesto situáciu na vodnom toku monitoruje i v teréne. Problém zaznamenalo inde, 
dlhotrvajúci dážď popoludní strhol svah pod Mariánskym vŕškom. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal 
Ďureje. 

Situáciu monitorujeme, máme v teréne ľudí z technických služieb mesta, podnety prijíma i operačný dôstojník 
na mestskej polícii. Dážď je kontinuálny, nie je nárazový, voda tak stíha odtekať, priblížil Ďureje. 

Mesto podľa neho ešte po 15.00 h uzatvorilo časť vozovky na Nábreží sv. Metoda pod mostmi, kde voda z 
kanalizačných vpustov prerazila na cestu. Komplikácie sme, paradoxne, v utorok nezaznamenali na rieke 
Handlovka, ale na svahu pod Mariánskym vŕškom, ktorý sa zosunul smerom na komunikáciu. Aj s pomocou 
hasičov a ťažkej techniky sme museli z komunikácie odpratávať veľké množstvo zeminy, dodal. 

V úseku cesty Gelnica – Prakovce došlo k podmytiu cestnej komunikácie, ktorej časť sa prepadla. Košická 
krajská polícia na sociálnej sieti upozornila na tzv. aquaplaning. 

[Späť na obsah] 

 
 

71. Hornád sa vylieva 
[13.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/hornad-sa-vylieva/ 

 
 

Foto: zdroj Marek Renčo 
TASR / ROČ 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
AKTUALIZOVANÉ 
Na takmer celom území Slovenska prší nepretržite už niekoľko hodín. Najhoršia situácia je na Hornáde, ten sa 

vylial už aj na strednom toku pri Veľkej Lodine. 
Problémy hlási aj priehrada Ružín, ktorá už kapacitne nestíha a prepúšťa vodu v maximálnom množstve. 
Pre okres Košice-okolie vydali meteorológovia tretí stupeň výstrahy pred dažďom. V okresoch Spišská Nová 

Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 

V Kysaku sú v pohotovosti 
S osadzovaním protipovodňových vakov začína preventívne obec Kysak v okrese Košice-okolie, pripravuje sa 

na možné vybreženie sa rieky Hornád. Uviedol to starosta Ľubomír Krajňák. 
Podľa neho sa koryto rieky môže vyliať po tom, ako po dlhotrvajúcich zrážkach došlo k zvýšeniu odtoku z 

Ružínskej priehrady. „V utorok o 14.30 hod. nahlásili (vodohospodári, pozn. red.), že vypúšťajú o 20 kubíkov 
navyše. Trvá štyri hodiny, kým sa tá vlna vody u nás prejaví. O 15.00 hod. chýbal do kritickej hranice ešte jeden 
meter,“ povedal. Pripomenul, že k takej situácii došlo naposledy pred desiatimi rokmi. 

Protipovodňové vaky a piesok 

https://kosicednes.sk/udalosti/hornad-sa-vylieva/


Starosta dodal, že v katastri sú ohrozené chatové oblasti. Chatárov informujú, aby si svoje obydlia zabezpečili, 
a tých, ktorí tam nebývajú, aby chaty opustili. 

„Mobilizujeme okolité dobrovoľné hasičské zbory, aby nám požičali moderné systémy – protipovodňové vaky, 
aby sme hrádze postavili v podstate okamžite a vyskúšali ich. Začíname aj voziť piesok,“ dodal s tým, že majú 
vytypované lokality, kde protipovodňové opatrenia realizujú. 

Foto: zdroj shmu.sk 
Videá: Veronika Janušková/Marek Renčo 
reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

72. Pred spišskonovoveskou nemocnicou sa tvorili rady, čakalo sa aj na bežné 

vyšetrenia 
[13.10.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22509196/pred-spisskonovoveskou-nemocnicou-sa-tvorili-rady-cakalo-sa-aj-
na-bezne-vysetrenia.html 

 
 

Ľudí zdržiavala triáž aj vypisovanie dotazníkov. Odstupy nedodržiavali. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Počas utorňajšieho dopoludnia sa pred vstupom do spišskonovoveskej nemocnice 

tvorili rady. 
Ľudia postávali v skupinkách, odstupy nie všetci dodržiavali. 
Z čakania v daždi a chlade boli značne nervózni. 
Najmä tí, ktorí prišli len na bežné vyšetrenia. 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bola znova zavedená triáž pacientov. 
Nemocnica žiada pacientov o trpezlivosť. 
Dlhý rad, žiadne odstupy a čakanie v daždi 
„Plno ľudí na kope, žiadne odstupy a nechýbajú vojaci. A čakanie je na nezaplatenie. Čaká sa na vstup do 

budovy a bežné vyšetrenia, nie na covid test! Aby sa ľudia dostali na vyšetrenie, musia si pekne počkať v rade, 
vypisovať papiere. Ďakujeme za super opatrenia pán premiér!,“ takýto status zavesila na sociálnej sieti pacientka 
Radka, ktorá v utorok prišla do nemocnice. 

Kým sa dostala na vyšetrenie na neurológiu, čakala 20 minút. 
„Aj ja som tam stála. O tých rozostupoch je to pravda, neboli žiadne. Každý sa len tlačil. V obchodoch to tiež 

ľudia nedodržujú. Ale rešpektujem to a nenadávam za každú cenu. Keď to musí byť prispôsobím sa,“ reagovala 
Ivana. 

„Na vine je nemocnica, že to tak má zorganizované. Nie premiér,“ pridal sa Ján Slavomír. 
„Takéto kontroly merania teploty a dezinfekcia rúk boli aj predtým, ale hneď pred vstupom do vestibulu. Teraz 

sa to dalo rovno pred nemocnicou, keďže sa aj vytvára Covid oddelenie. Aby sa ľudia nemotali kade, tade,“ 
pridala sa Veronika. 

„Klasická triáž, nič hrozné to nie je. Hýbe sa to rýchlo. Tí ľudia, čo chcú, rozostupy dodržiavajú. Jediné 
nešťastné riešenie bolo dať to vonku, keďže počasie momentálne nepraje,“ reagovala Aďa. 

Triáž ako v prvej vlne pandémie 
Ako uviedla Jana Fedáková, komunikačný špecialista Pro Care a Svet zdravia, vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu je pre bezpečnosť hospitalizovaných pacientov i personálu v spišskonovoveskej 
nemocnici zavedená triáž pacientov. 

„Funguje v rovnakom režime ako počas prvej vlny pandémie, takže pacienti sa s touto formou už stretli,“ 
zdôraznila Fedáková. 

Pacientom je pred vstupom do nemocnice meraná telesná teplota a vypisujú dotazník. 
„V ňom sa snažíme identifikovať možné symptómy ochorenia Covid-19. V prípade, ak pacient nevykazuje 

symptómy, charakteristické pre toto ochorenie, pokračuje v štandardnom režime na ambulanciu alebo oddelenie. 
Ak pacient vykazuje príznaky ochorenia, je nasmerovaný do červenej zóny nemocnice a lekár rozhodne o ďalšom 
postupe,“ priblížila Fedáková. 

Prichádzajúcich pacientov triedia traja pracovníci triáže a na bezpečnosť dohliadajú dvaja príslušníci armády. 
Triáž sa začína už pol hodinu pred otvorením budovy nemocnice. 
Dotazník si môžu vypísať a doma 
„Mrzí nás, že dnešné daždivé počasie znepríjemnilo pacientom čakanie. Dotazník, ktorý pacienti vypĺňajú v 

nemocnici, je možné stiahnuť aj na našej webstránke. Pacienti si môžu dotazník vytlačiť a vypísať doma pred 
odchodom do nemocnice. Veríme, že to urýchlili celý proces, keďže práve vypisovanie dotazníka trvá určitý, hoci 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22509196/pred-spisskonovoveskou-nemocnicou-sa-tvorili-rady-cakalo-sa-aj-na-bezne-vysetrenia.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22509196/pred-spisskonovoveskou-nemocnicou-sa-tvorili-rady-cakalo-sa-aj-na-bezne-vysetrenia.html


krátky čas. Prosíme však pacientov o trpezlivosť, triáž pomáha vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu 
chrániť nás všetkých,“ zdôraznila Fedáková. 

Vie, že pacienti počas utorňajšieho dopoludnia často nedodržiavali odporúčané dvojmetrové odstupy. 
Preto nemocnica plánuje umiestniť na zem značky, ktorými by sa mali pacienti riadiť. 
Podľa Fedákovej, v utorok to pre dážď nebolo možné. 

[Späť na obsah] 

 
 

73. V Spišskej Novej Vsi a Gelnici platí 3.stupeň výstrahy pred povodňou 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmuv-okresoch-spisska-nova-ves-a-g/500033-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
Bratislava 13. októbra (TASR) – V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred 

povodňami a výdatnými zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-
okolie. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Výstrahy pred povodňami a 
výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať majú aj počas stredy. V 
okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 

milimetrov. Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a 
dažďom, v okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 

[Späť na obsah] 

 
 

74. Situácia na Slovensku sa dramatizuje: FOTO Hydrológovia vyhlásili 

najvyšší stupeň povodňovej aktivity 
[13.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1986027/Situacia-na-Slovensku-sa-dramatizuje–FOTO-Hydrologovia-vyhlasili-
najvyssi-stupen-povodnovej-aktivity 

 
 

ŽILINA - V Žilinskom kraji v utorok napadol prvý sneh. Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby boli na 
cestách opatrní. Informuje o tom na sociálnej sieti. Takmer na celom území je trvalý dážď a vodné toky prudko 
stúpajú. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica platí 3. stupeň výstrahy pred povodňou. 

V Malej Fatre je súvislá snehová pokrývka 
Snehové vločky boli v utorok ráno v Žilinskom kraji aj vo výške 450 metrov nad morom. V Malej Fatre je 

súvislá snehová pokrývka. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). “V 
utorok o 8.00 h bola v nadmorskej výške okolo 1400 metrov nad severnou polovicou Žilinského kraja a veľkou 
časťou západného Slovenska teplota nula až mínus dva stupne Celzia. Zároveň bolo nad týmto územím v 
nadmorskej výške približne 700 metrov len okolo nula stupňov Celzia alebo veľmi slabo nad nulou,” priblížili 
meteorológovia. 

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj 
“V tomto počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej vyrazte na cestu skôr, prípadne využite iné alternatívy dopravy. 

Je v záujme každého, aby sa vyhol nepríjemnostiam a zdržaniu. Predísť nehodám v takýchto podmienkach 
možno najmä použitím zimných pneumatík, ale aj znížením rýchlosti a zvýšením vzdialenosti medzi vozidlami,” 
píšu policajti. 

Zároveň zdôrazňujú, že šoférovanie v sťažených podmienkach si vyžaduje maximálnu pozornosť. 
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj 
S výdatnými zrážkami treba počítať aj v najbližších hodinách 
Výdatné zrážky neustávajú, vyskytujú sa na väčšine územia, na západe a severe sú dokonca od stredných 

polôh snehové. Podľa hydrometeorologického sú spojené so zvlneným studeným frontom, na ktorom sa prehlbuje 
rozsiahla tlaková níž rozprestierajúca sa v celej karpatskej oblasti. „Jej stred sa bude v najbližších hodinách 
presúvať ďalej na sever, východne od nášho územia. Slovensko tak bude na jej zadnej strane, čo je v rámci níže 
oblasť, kde sa typicky vyskytujú výdatné zrážky,“ uviedli meteorológovia. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
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So zrážkami tak musíme počítať aj naďalej. „Slabnúť budú až neskôr večer, no na mnohých miestach bude 
pršať aj zajtra, intenzita zrážok však bude slabšia ako dnes,“ dodal SHMÚ. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Hydrológovia vyhlásili aj najvyšší stupeň povodňovej aktivity 
V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves platí výstraha tretieho stupňa pred povodňami a výdatnými 

zrážkami. Tretí stupeň výstrahy pred dažďom vydali meteorológovia aj pre okres Košice-okolie. Upozorňuje na to 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Výstrahy pred povodňami a výdatnými zrážkami platia počas utorka na celom území Slovenska a pokračovať 

majú aj počas stredy (14. 10.). V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie sa predpokladá výskyt 

dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov. 
Na väčšine západného a východného Slovenska platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami a dažďom, v 

okresoch stredného a severného Slovenska platí druhý stupeň výstrahy. 
Najlepšie počasie nájdete na Predpovede.sk 
Vodné toky prudko stúpajú 
Vodné toky na Slovensku prudko stúpajú. V platnosti sú aj naďalej hydrologické výstrahy na povodne z 

trvalého dažďa pre celé územie Slovenska. „Vzhľadom na pretrvávajúci dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
ďalšieho vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom PA,“ upozornil SHMÚ. 

Za posledných 24 hodín (13.10. k 10:00) bolo ťažisko zrážok lokalizované v horných častiach povodí 
Hornádu, Hnilca a Bodvy. Úhrny zrážok tu dosiahli 50 až 75 mm. Na ostatnom území napršalo od 15 do 50 mm, 
na krajnom západe a východe územia do 15 mm. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Pri moste v Jaklovciach hrozí vybreženie potoka, začali vrecovať 
Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov aj v obci Jaklovce v okrese Gelnica. Pri jednom z 

mostov začali v utorok s vrecovaním, dobrovoľní hasiči majú pomáhať s odčerpávaním vody z pivníc. Ako pre 
TASR povedal starosta Matúš Fedor, v prípade potreby sú pripravení vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa jeho 
slov prší od nedele (11. 10.), voda tečie po asfaltovej ceste na severnej aj južnej strane obce. „Nedá sa povedať, 
že by sa niektorý potok vylial. Voda síce ide aj po ceste, ale zatiaľ to nie je také strašné, ako to bolo počas 
letného prívalového dažďa. Ak by potok, ktorý ide z Kojšova a Veľkého Folkmara, stúpal takým tempom ako ráno, 
bolo by to iné. Našťastie sa to zastavilo,“ povedal s tým, že v súčasnosti je priestor na prietok pod mostom v obci 
na úrovni približne 20 centimetrov. Pripomenul, že pri väčších dažďoch hrozí v tomto úseku vybreženie. „Je to 
navrecované, ďalšia partia ešte pôjde vrecovať piesok. Mali sme aj techniku,“ uviedol starosta. 

V Slovenskom raji uzatvorili prechod roklín 
Horská záchranná služba (HZS) uzatvára prechod roklín v národnom parku Slovenský raj. Dôvodom je 

nadmerne vysoká hladina vody. Informuje o tom HZS na svojej webovej stránke. Horskí záchranári priblížili, že 
táto uzávera potrvá až do odvolania. „Ostatné chodníky sú mokré a šmykľavé, zvýšte preto pri ich prechode 
opatrnosť,“ upozorňuje návštevníkov Slovenského raja HZS. 

Výjazdy v Košickom kraji 
Päť výjazdov pre počasie evidujú za uplynulé hodiny hasiči v Košickom kraji. Ako povedal operačný dôstojník 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, z toho v štyroch prípadoch išlo o 
odčerpávanie vody. Hasiči v Prešovskom kraji zatiaľ takéto udalosti nezaznamenali. 

Zdroj: Getty Images 
„Odčerpávali sme vodu z pivníc v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice-okolie, Gelnici, v Mníšku nad 

Hnilcom v Gelnickom okrese a Odoríne v okrese Spišská Nová Ves,“ spresnil s tým, že v košickej mestskej časti 

Šaca odstraňovali spadnutý strom. 
Podľa operačného dôstojníka KR HaZZ v Prešove v tomto kraji v utorok ešte nezasahovali pri udalostiach 

súvisiacich so sychravým počasím. Pripomenul, že keď prší a voda neustále priteká, odčerpávanie je vhodnejšie 
až keď dážď ustane. 

V Trnavskom kraji mali hasiči od pondelka pre počasie šesť výjazdov 
V súvislosti so zhoršenou poveternostnou situáciou mali hasiči v Trnavskom kraji od pondelka (12. 10.) spolu 

šesť výjazdov. Podľa krajskej hovorkyne Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Márie Zaťkovej 
zasahovali pri stromoch spadnutých na cestné komunikácie a v jednom prípade pri odčerpávaní vody zo 
zatopenej nakladacej rampy pri predajni v Galante. 

Počasie pridalo prácu hasičom z hasičských staníc v Trnave, Hlohovci, Senici a Galante. “Závažnejšie kolízie 
neboli zaznamenané, neprišlo k poškodeniu zdravia osôb ani rozsiahlejším škodám na majetku,” doplnila 
Zaťková. 
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75. POZOR: Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie okresy 
[13.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná fotografia. Foto: TASR 
Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu (14. 10.). 
Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa 

pred povodňami aj pre okresy Čadca, Žilina-Rajčanka, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Trebišov-Roňava. 
Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-

okolie - Hornád a Prievidza. Výdatné zrážky na celom území Slovenska majú pokračovať počas noci a aj v stredu 
(14. 10.). Druhý stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami vydali meteorológovia pre okresy stredného a 
severného Slovenska vrátane stredného i horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy a pre niektoré okresy na 
východe územia. Prvý stupeň výstrahy platí pre zvyšné okresy západného Slovenska a okresy na východe 
územia. 
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