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Spišská Nová Ves 
 

1. Povodne na Slovensku udreli najmä na východe 
[15.10.2020; Hospodárske noviny; Titulná strana; s. 1; TASR;RED] 

 
 

Bratislava – Výstrahy pred povodňami vydané na včerajší deň Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa 
naplnili. Dlhotrvajúci dážď spôsobil najviac mimoriadnych udalostí najmä na východe – na snímke vyliata hladina 
rieky v obci Jasov v okrese Košice. Najviac mimoriadnych udalostí bolo v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 

Hasičský a záchranný zbor absolvoval už v ranných hodinách 175 výjazdov v súvislosti so silnými zrážkami. 
Pomoc smerovala najmä na odčerpávanie vody zo zatopených ulíc, z podchodov a pivníc rodinných domov. 
Hasiči zabezpečovali aj evakuáciu niektorých domov v Krompachoch. (TASR, RED) 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Voda a vietor trápia Slovensko 
[15.10.2020; Pravda; Slovensko; s. 4,5; Robo Hakl;Tatiana Michalková] 

 
 

Robo Hakl, Tatiana Michalková 
Kysak, Krompachy, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Trenčín 
Intenzívny dážď vylial z korýt rieky takmer po celom Slovensku. V Kysaku neďaleko Košíc voda z Hornádu 

zaplavila desiatky rodinných domov a pod vodou skončili stovky chát, kde voda vystúpila až po okná. „Vyhlásili 
sme tretí stupeň povodňovej aktivity. K niektorým lokalitám sa poriadne ani nedá dostať. Podaktorí ľudia zostali 
doma, pričom vyšli na poschodie, kde chcú počkať, kým klesne hladina," hovorí starosta Kysaku Ľubomír 
Krajňák. Počas noci z utorka na stredu naplnili 1 500 vriec, ktoré potom rozmiestnili na kritických miestach. 
Priamo v obci voda zaliala športový areál. Z osady na Hornádskej ulici v Krompachoch museli evakuovať stovky 
obyvateľov, ktorí tam žijú. „Mimoriadnu situáciu a tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili už v utorok o 21. 
hodine. „Hasiči stavali do noci protipovodňové zábrany, ale Hornád je silný a nepomohlo to, v stredu nadránom 
okolo tretej sa voda začala zdvíhať," povedala primátorka mesta Iveta Rušinová. Včera počas dňa sa hladina 
ustálila a postupne začala klesať. Hasiči spolu s policajtmi ešte počas dňa vyzývali ľudí, ktorí ostali vo svojich 
príbytkoch, aby radšej išli do bezpečia. „Pre evakuovaných sme zabezpečili ubytovanie a stravu. Umiestnení boli 
v základnej a špeciálnej škole, v telocvični a vyhradili sme aj centrum voľného času," doplnila Rušinová. 

Divoká voda 
Úpravňu vody zalialo pri Gelnici, a tak ju museli odstaviť. Obyvateľov mesta radnica vyzvala, aby šetrili vodou. 

Ešte v noci museli zrezať zábradlie na moste nad riekou Hnilec, aby ho neohrozili plávajúce predmety. „Most pri 
základnej škole musel byť pre dopravu uzavretý. Nahromadil sa tam naplavený odpad, časť zábradlia bolo nutné 
odpáliť, aby nepreriekol a nedošlo k prípadným upchatiam," uviedol Milo Janáš z gelnickej radnice. Premávka 
bola odklonená políciou bočnými uličkami Gelnice, vytvárali sa niekoľkominútové kolóny. Situáciu v Gelnici 
komplikoval aj nedostatok pracovníkov technických služieb, pretože jeden z nich mal pozitívny test na 
koronavírus, a tak v karanténe doma zostalo 31 ľudí. Stekajúca voda poškodila aj časť komunikácie v Perlovej 
doline, v niektorých lokalitách zostali ľudia bez elektrickej energie, pretože voda strhla stĺp elektrického vedenia. 
Evakuovať inuseli hasiči aj chatárov pri Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie. Dokopy pomohli 22 
ľuďom, z toho štyria boli detí. Rieka Bodva spôsobila problémy v Moldave nad Bodvou, kde museli vrecia s 
pieskom ukladať najmä na uliciach Mlynská a Tehelná, kde bola najvážnejšia situácia. Okrem 14 zamestnancov 
úradu a mestskej polície pri zabezpečovaní pomáhalo aj 50 dobrovoľníkov. „Situácia je aj vďaka svojpomoci 
obyvateľov stabilizovaná. Ulice v meste, a to Tehelná a Mlynská, sú takisto v udržateľnom stave. Ulicu Debraďská 
kvôli nefunkčnej kanalizácii a vysokej úrovni stavu vody riešime navážaním piesku a vriec," povedal primátor 
Moldavy nad Bodvou Slavomír Borovský. V stredu spotrebovali 20 ton piesku. V Košickom kraji bolo viacero 
neprejazdných ciest. „V Hnilčíku v okrese Spišská Nová Ves a Kojšove v okrese Gelnica sa vyliali potoky. K 

zaplaveniu cesty došlo aj v úseku Trebejov - Družstevná pri Hornáde. V noci z utorka na stredu sa asi na 
stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže do tejto koncovej obce bol 
znemožnený prístup pre osobnú dopravu," uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Anna Terezková. 
Cestári v tomto úseku sprejazdnili cestu v jednom jazdnom pruhu. 

Padali stromy 
Hasiči z Trenčianskeho kraja sa tiež nezastavili. Viac ako pri povodniach však zasahovali pri spadnutých 

stromoch. Rieky a potoky sa vylievali najviac v Prievidzi či Domaniži a okolo Púchova a Považskej Bystrice. Podlá 
hovorcu trenčianskych hasičov Mariána Petríka odstraňovali hasiči stromy z dvoch chodníkov v Trenčianskych 
Tepliciach aj v Motešiciach a z ciest v Jasenici, Zlatníkoch, Motešiciach, Košeckom Podhradí, Šišove či 
Ráztočne. Stromy popadali aj na telekomunikačné vedenie v Brezovej pod Bradlom a v Prievidzi sa zosunula 
časť podmočeného svahu aj so stromami. V Hornom Lieskové zas zasahovali pri zatopenej lúke, z ktorej sa voda 
valila do rodinných domov, a v Dolnom Moštenci pri Považskej Bystrici odčerpávali vodu zo zatopeného domu. „V 
priebehu pondelka a noci na utorok zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s 
pretrvávajúcim daždivým počasím v Trenčianskom kraji celkovo 14-krát. Išlo predovšetkým o odstraňovanie 
spadnutých stromov, ktoré blokovali cestné komunikácie, prípadne strom, ktorý spadol na telekomunikačné 
vedenie," povedal hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík. Celkovo zasahovalo v súvislosti s počasím v 
rámci kraja 52 hasičov a nasadených bolo 15 kusov hasičskej techniky. 

foto: 
V Kysaku pod vodou skončili stovky chát 
Prepadnutá cesta v Gelnici. 
Evakuácia osady v Krompachoch. 
foto: 
Situáciu v Gelnici komplikoval aj nedostatok pracovníkov technických služieb. 
Z osady na Hornádskej ulici v Krompachoch museli evakuovať stovky obyvateľov. 

[Späť na obsah] 

 
 



3. Valiaca sa voda privádza ľudí do zúfalstva 
[15.10.2020; Nový Čas; Slovensko; s. 14,15; kz;fab;sk;tasr;iglu] 

 
 

Rieky sa vylievajú z korýt a spôsobujú rozsiahle záplavy * Najhoršia situácia je na východnom Sovensku 
Autor: kz, fab, sk , tasr, iglu I Foto: autori, tasr, fb/hazz 
SLOVENSKO - Hotová pohroma! Sústavný dážď a vybreženie riek i potokov spôsobili obrovské problémy vo 

viacerých regiónoch Slovenska. A hasiči mali plné ruky práce. Rozvodnené riavy totiž zaplavovali domy a ničili 
cesty. Nešťastní obyvatelia potrebovali ich pomoc najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených domov, pivníc či 
ulíc. Zároveň odstraňovali popadané stromy zo striech a ciest, či na člnoch asistovali pri evakuácii obyvateľov. 
Výrazne zasiahnutými okresmi sú Poprad, Revúca, Prešov či Zvolen. Najviac však povodne postihli Košický kraj. 

Banská Bystrica 
Hron krotili hasiči 
Neustávajúci dážď spôsobuje problémy priamo v centre mesta, kadiaľ popri hlavnom ťahu preteká Hron. 

Hladina rieky nebezpečne stúpla a v stredu tam hasiči budovali protipovodňové bariéry. „Hron nám v noci stúpol 
na takú úroveň, že bolo potrebné vykonať protipovodňové opatrenia na Huštáku. Vybudovali sme bariéry v dĺžke 
zhruba 130 metrov a pri zimnom štadióne v dĺžke približne 240 metrov, plus vodohospodári zabezpečili úseky, 
kde protipovodňová ochrana mesta ešte nie je dokončená,“ uviedol Erik Piater z Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici. 

Jasov 
Zatopilo 50 domácností 
Mimoriadne vážna povodňová situácia je aj v obci Jasov (okr. Košice -okolie). „Vyliala sa rieka Bodva, ktorá 

tečie naprieč mestom. Voda ohrozila 50 domácností, zatopila dvory i pivnice,“ informoval starosta Marián Dzurik 
s tým, že na veľkú vodu sa chystali. Do stredajšieho rána pripravili 2 500 vriec s pieskom. „Pripravujeme ďalších 
4-tisíc vriec. V obci pomáhajú aj stroje na úpravu terénu,“ doplnil. Dedine pomáhajú miestni dobrovoľní hasiči, ale 
aj samotní obyvatelia. „Pracujeme aj na vale okolo rieky, kde každú hodinu navážame 80 až 100 ton kameňa z 
neďalekého lomu,“ vraví starosta. Podľa neho sú niektoré cestné komunikácie zaplavené, ale zjazdné pre autá. 
„Najvážnejší problém máme pri 4 rodinných domoch, ktoré sú vedľa cesty smerom k jaskyni,“ uzavrel Dzurik. 

Gelnica 
Kristína (66): 
Prišlo to náhle, bolo to hrozné 
Tamojšia radnica vyzýva obyvateľov, aby šetrili vodou, pretože je zaliata úpravňa vody v Perlovej doline. Časť 

obyvateľov v tejto lokalite ostala bez elektriny Pri gelnickom moste museli ťažké mechanizmy vyberať lyžicou 
odpad, lebo voda sa takmer preliala. V okolí zaplavila aj domy. Kristína Kováčová (66) síce býva v Košiciach, ale 
prišla navštíviť, pomôcť a upokojiť svoju mamu. „Prišlo to náhle a bolo to hrozné. Stihla som akurát doniesť zopár 
kúskov dreva, no mama nebude mať čím kúriť, lebo všetko drevo je mokré. Máme toľko vody, že skoro mi 
zatieklo až do vysokých čižiem. Zaplavená je aj záhrada a pokým ju dáme do poriadku, na úrodu môžeme 
zabudnúť. Pláva aj pivnica,“ povedala so slzami v očiach nešťastná žena. 

Košice 
Evakuácia ľudí i zvierat 
Kritická situácia bola aj na Hornádskej ulici v Krompachoch (okr. Spišská Nová Ves), kde sa na viacerých 

miestach vylial Hornád. Vodu však nezastavili ani protipovodňové zábrany, ktoré hasiči osadili pred príbytkami 
ešte v utorok večer. „Hasičom sa s pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 
obyvateľov evakuáciu odmietlo,“ informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana 
Farkasová. Most na tejto ulici uzatvorili, pretože hrozilo jeho podmytie. Na niekoľkých miestach sa totiž voda 
dostávala už cez neho. Hasiči sa zapotili aj v chatovej oblasti v Kostoľanoch nad Hornádom (okr. Košice). Na 
člnoch tam do bezpečia previezli 22 osôb a dokonca 5 psíkov. 

Veľká Lodina 
Dušan (68): 
Museli sme spať u kamaráta 
Dôchodcu Dušana Michalíka (68) z Veľkej Lodiny vytopilo už viackrát. „Naposledy bolo horšie, lebo teraz voda 

stúpala postupne. V utorok som sledoval, ako stúpa hladina Hornádu. Prelial sa aj na cestu, tak sme s manželkou 
pre istotu išli spať ku kamarátovi. Ráno to bola hrôza,“ trápi sa Dušan Michalík (68) a nestíha rátať škody. „Voda 
je všade. Zničený je nábytok, kuchynská linka, studňu nemôžem používať, ale mám šťastie, že dom je poistený. A 
prosíme nebesá, aby sa to už upokojilo. Čerpať vodu sa neoplatí, lebo sa vracia naspäť… Je to katastrofa!“ 

PRVÁ OBEŤ POVODNÍ? 
Tomáš († 27) zo Spišských Hanušoviec (okr. Kežmarok) sa pred polnocou v utorok vracal z práce v meste 

domov. Mala mu volať mama, že nech nejde cez potok, lebo lávka je zaplavená. „Ráno už zalarmovala políciu, že 
sa nevrátil. Okamžite sme zorganizovali pátranie. Neskôr ho našli v potoku zakliesneného v konároch s rozbitou 
hlavou a lekár konštatoval smrť, “ povedal starosta obce Jozef Dudžák. Čo sa stalo Tomášovi osudným vyšetruje 
polícia. 

[Späť na obsah] 

 
 



4. Covid-19: Na východe je 443 nových prípadov 
[15.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

NA ČELO SA TLAČIA KOŠICE I OKRES PREŠOV 
Na Slovensku registrujú ďalších 1 410 nakazených. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku v utorok pribudlo 1 410 pozitívne testovaných osôb na ochorenie 

Covid-19, ukončených vyšetrení bolo 10 228. Najviac pozitívnych prípadov zaznamenali v Žilinskom kraji (367), 
nasleduje Prešovský kraj (264), Košický (179), Banskobystrický (151), Trnavský (138), Trenčiansky (124), 
Nitriansky (101) a Bratislavský kraj (86). Medzi novými prípadmi je 716 žien a 694 mužov, sú vo veku od 
niekoľkých mesiacov do 92 rokov. Na východe je najviac nových nakazených stále v okrese Bardejov (67). 
Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v okresoch Košice (61) a Prešov (42). Nasledujú okresy Poprad (38), Trebišov 
(36), Sabinov (29), Michalovce (26), Spišská Nová Ves (23), Humenné (13), Kežmarok (13), Stará Ľubovňa (13), 

Košiceokolie (11), Levoča (11), Stropkov (11) a Svidník (11). Menej ako desať prípadov evidujú hygienici v 
okresoch Sobrance (10), Gelnica (6), Medzilaborce (6), Rožňava (6), Snina (5) a Vranov nad Topľou (5). 

Šírenie nákazy 
Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa nákaza šíri najmä kontaktami s pozitívnymi osobami v rodinách a na 

pracoviskách. Početnejší výskyt preto eviduje väčšina krajských miest. Nákazy sa objavujú aj v zariadeniach 
sociálnych služieb, v zdravotníckych zariadeniach a na školách. RÚVZ v Bardejove, kde denne pribúdajú desiatky 
nakazených, potvrdil, že “zväčša ide o dohľadané kontakty potvrdených prípadov. Covid-19 sa šíri najmä v 
rodinách, ale dostáva sa aj do niektorých inštitúcií a podnikov”. „Spravidla ide o kontakty pozitívne testovaných 
ľudí. Infekcia sa rozšírila v rodinách, ale aj pri kontakte na pracoviskách a aj v školských zariadeniach. V 
sporadických prípadoch, ktoré zatiaľ nemajú súvislosť s pozitívne testovanými, pokračuje epidemiologické 
vyšetrovanie," uviedli regionálni hygienici z RÚVZ Trebišov. V okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok eviduje 
RÚVZ nákazy v zdravotníckych zariadeniach, v zariadení sociálnych služieb, na školách, ale aj v športovom 
klube. „Pokračuje testovanie kontaktov pozitívnych osôb, protiepidemické opatrenia v klube, školách a rodinách 
sa zabezpečujú," potvrdili hygienici. 

Kĺzavý medián stúpol 
Podľa informácií ministerstva zdravotníctva je v nemocniciach hospitalizovaných 476 pacientov, potvrdené 

ochorenie Covid-19 má 398 z nich. Na JIS je 18 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 48 pacientov. 
Počas predošlého dňa sa vyliečilo ďalších 321 ľudí, celkovo je to už 6 709 vyliečených. Počet potvrdených úmrtí 
na pľúcnu formu ochorenia je 66. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 22 296, od 
začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 567 733 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov je na Slovensku 
aktuálne 15 521. Aktuálny 7-dňový kĺzavý medián stúpol na hodnotu 1054, jeho pondelková hodnota bola 1 037. 
MONIKA ALMÁŠIOVÁ 
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5. Krajinu zasiahli záplavy: najhoršie sú na východe 
[15.10.2020; Hospodárske noviny; Spravodajstvo; s. 5; LUC;TASR] 

 
 

Bratislava – Trinásť okresov v najvyššom stupni povodňového ohrozenia, stovky výjazdov hasičov, zaplavené 
polia a cesty, evakuované domy. Taký bol včera stav, ktorý hlásili regióny naprieč celou krajinou. Najhoršia 
situácia bola od rána na východe, neskôr sa k nej pridalo aj stredné Slovensko. Meteorológovia navyše 
upozorňujú, že stav sa má zhoršovať, keďže výdatné zrážky pretrvajú aj v najbližších dňoch. 

Dažďov ešte pribudne 
„Najvyšší úhrn zrážok – 74,7 milimetra – bol včera ráno nameraný v zrážkomernej stanici Košická Belá,“ 

informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár. V dôsledku výdatných zrážok za 
uplynulé dva dni došlo k výrazným vzostupom vodných hladín takmer na všetkých tokoch východného Slovenska, 
najmä v oblasti Hornádu a Bodvy. Najvyšší, tretí stupeň povodňovej výstrahy bol vyhlásený v okresoch Skalica, 
Senica, Trnava, Prievidza, Žilina, Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, 

Košice. Vzhľadom na predpokladanú meteorologickú situáciu očakáva hydrometeorologický ústav v dolných 
častiach tokov aj ďalší vzostup. „Na stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v oblasti 
Malých Karpát je až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín,“ priblížil aktuálnu hydrologickú 
situáciu na Slovensku SHMÚ. 

Cesty na Spiši zalialo 
V súvislosti s následkami dlhotrvajúceho dažďa je aktuálne najviac postihnutým regiónom Košický kraj. Tvorí 

takmer 50 percent všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity. Nasleduje Prešovský kraj. Minister vnútra 
Roman Mikulec preto avizoval intenzívnu komunikáciu s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Pavlom 
Mikuláškom. Dažde sa v Košickom kraji podpísali napríklad pod neprejazdnosť ciest. Najkritickejšia situácia je 
podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja na Spiši. „V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom 
úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup 



pre osobnú dopravu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda odmyla časť cesty. Rátame, že 
škody sa vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda kraja Rastislav Trnka. V Gelnici bola zaliata 
úpravňa vody v Perlovej doline, ktorú museli odstaviť. „Mesto je v súčasnosti zásobované iba z prameňov,“ 
uviedol Milo Janáč z mestskej radnice. 

Zasahovali aj hasiči 
Hasičský a záchranný zbor hlásil v priebehu včerajška na východnom a strednom Slovensku vyše 250 

výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc 
rodinných domov. Vykonávali napríklad monitoring a kontrolu vodných tokov, odstraňovali popadané stromy zo 
striech a z cestných komunikácií. Počas dňa hasiči zabezpečovali aj evakuáciu domov v Krompachoch či v 
Kostoľanoch nad Hornádom. V Banskej Bystrici počasie spôsobilo problémy priamo v meste. Hladina rieky Hron, 
ktorá ním preteká, totiž nebezpečne stúpla v časti, kde sa realizujú stavebné práce na výstavbe protipovodňových 
opatrení. „Vrátil som sa z terénu a situácia sa na niektorých miestach už komplikuje. Od rána sme v intenzívnom 
kontakte so Slovenským vodohospodárskym podnikom a hasičmi,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján 
Nosko. Vážna situácia bola aj v okrese Zvolen. Rieka Slatina sa vyliala z koryta, čo zdvihlo aj Rybný potok, ktorý 
zaplavil rodinné domy. (LUC, TASR) 

Foto: 
V Krompachoch sa vylial Hornád, museli preto evakuovať viaceré domy. 
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6. ČO NEDRŽÍ NAD VODOU 
[15.10.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 18; JÁN FELIX] 

 
 

Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. A to nielen v obci Jasov v okrese Košice okolie. 
SHMÚ včera vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy Skalica, Senica, Pezinok a Košice. 
Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košiceokolie – Hornád. Pre väčšinu územia platili včera výstrahy 

druhého a prvého stupňa. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj naďalej. Pre tri okresy 
Košického kraja platia výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy 
západného a východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 
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7. Záplavy na východe už majú prvú obeť 
[15.10.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; JAROSLAV VRÁBEĽ;TASR] 

 
 

Pribúdalo evakuovaných, zlá situácia bola najmä v povodí Hornádu. 
VÝCHOD. Oblasti Spiša, okolia Košíc a Prešova zasiahli včera po niekoľkodňových výdatných dažďoch 

rozsiahle povodne a situácia kulminovala. Viaceré rieky a potoky sa vyliali, na najvyšších stupňoch povodňovej 
aktivity bolo hlavne povodie Hornádu. Na horných tokoch už síce v priebehu dňa hladiny klesali, ale povodňová 
vlna sa posúvala na nižšie časti. V Krompachoch evakuovali ľudí žijúcich pri rieke Hornád a evakuácie mali aj v 
Kysaku, Kostoľanoch nad Hornádom, Krásnej nad Hornádom, Jasove a Medzeve. Rozbúrená a vysoká hladina 
Hornádu v Košiciach vyvolávala spomienky na ničivé povodne z roku 2010, v blízkosti obľúbeného rekreačného 
strediska Súdky pri obci Ťahanovce sa už voda vylievala na brehy. 

Prvá obeť 
Povodne na východe si dokonca vyžiadali aj svoju prvú obeť, v obci Jezersko v okrese Kežmarok našli 

utopeného muža. Podľa portálu imeteo.sk strhol 26-ročného muža rozvodnený potok ešte počas utorkového 
večera a vyhlásili po ňom pátranie. Telo našli horskí záchranári včera dopoludnia, ale už len konštatovali smrť. 

Ohrozený cyklochodník 
Zvýšené hladiny riek boli včera predpoludním aj v Prešove. Torysa už bola približne jeden meter pod úrovňou 

nového cyklochodníka, ktorý vedie popod most na Levočskej ulici. „Popoludní očakávame pokles hladiny, preto 
nie je dôvod uzavrieť cyklochodník," informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. Zaznamenali aj vyššiu 
hladinu rieky Sekčov pri Solivarskej ulici a opäť sa objavil problém v časti Kúty, kde pre chýbajúcu kanalizáciu 
znovu zaplavilo cesty a museli odčerpávať vodu. 

Najvyšší stupeň 
Podľa hydrometeorológov platí pre celé východné Slovensko minimálne do piatkovej polnoci výstraha 1. 

stupňa pred dažďom. Predpokladajú dážď s úhrnom miestami 10 až 25 mm. Vzhľadom na zrážky z 
predchádzajúceho obdobia, vysoký stupeň nasýtenosti povodí a vysoký stav vodnej hladiny na tokoch očakávajú 
prechodne opätovný vzostup vodných hladín. Hornád bol ešte včera o 17. hodine stále na úrovni tretieho stupňa 
povodňovej aktivity na štyroch merných miestach - v Spišských Vlachoch (355 cm, klesal), Kysaku (440 cm, 



ustálený), Košiciach (413 cm, ustálený) a v Ždani (673 cm, stúpal). Na treťom stupni bol aj Levočský potok v 
Markušovciach (175 cm, klesal), Hnilec vo Švedlári (326 cm, stúpal) a v Jaklovciach (379 cm, ustálený) a Torysa 
v Košických Oľšanoch (447 cm, stúpala). Na druhom stupni bol Hornád v Margecanoch, Hnilec v Stratenej, 
Svinka v Obišovciach a Bodva v Nižnom Medzeve a v Turni nad Bodvou. Najviac postihnutým regiónom na 
Slovensku bol Košický kraj, tvoril takmer 50 % všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity. Nasledoval 
Prešovský kraj. Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská Nová Ves, druhý najväčší počet bol v 

okrese Gelnica. Výrazne zasiahnutými okresmi však boli tiež Poprad, Revúca, Prešov, Zvolen. JAROSLAV 
VRÁBEĽ, TASR 
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8. Povodne zasiahli celé Slovensko 
[15.10.2020; Sme; Spravodajstvo; s. 5; ho;korzár;tasr] 

 
 

Voda komplikovala život najmä v strede a na východe krajiny. Vyžiadala si jeden život 
Po vytrvalých zrážkach hrozia ďalšie záplavy na celom území. 
BRATISLAVA. Po niekoľkých dňoch vytrvalých dažďov začali rieky ohrozovať všetky slovenské okresy. Vo 

väčšine v stredu platila hydrologická výstraha druhého alebo tretieho stupňa. Najvyšší stupeň povodňovej aktivity 
v stredu vyhlásili okresy od Trnavy cez Prievidzu až po Spišskú Novú Ves a Košice. Východ Slovenska pritom 

povodne postihli najviac. Hraničný priechod Moravský svätý Ján – Hohenau na západe Slovenska pre vybreženie 
rieky Moravy uzavreli. V Kysaku neďaleko Košíc sa pod vodou ocitli stovky rekreačných chát. „Situácia je veľmi 
zlá. Aktuálne máme päť chatových oblastí pod vodou, je vyhlásený tretí povodňový stupeň. Lokality sú prakticky 
neprístupné, nehnuteľnosti sú po okná vo vode,“ povedal starosta Kysaku Ľubomír Krajňák. 

Prvá obeť 
V Kežmarskom okrese si povodne vyžiadali zatiaľ svoju prvú obeť. Ešte v utorok večer rozvodnený potok v 

obci Jezersko strhol 26-ročného muža, po ktorom polícia vyhlásila pátranie. Jeho telo objavili záchranári v stredu 
dopoludnia. 

Nitra, Hron aj Hornád 
Prezídium hasičského a záchranného zboru na facebooku informovalo, že najvážnejšia povodňová situácia 

bola v stredu v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V Banskej Bystrici hrozilo vyliatie Hrona. Hasiči aj tam stavali 
protipovodňové zábrany. „Hron v noci stúpol na takú úroveň, že bolo treba vykonať protipovodňové opatrenia na 
Huštáku. Vybudovali sme bariéry v dĺžke zhruba 130 metrov a pri zimnom štadióne v dĺžke približne 240 metrov. 
Vodohospodári zabezpečili úseky, kde protipovodňová ochrana mesta nie je dokončená,“ reagoval Erik Piater z 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Zvýšená hladina rieky Nitra si 
vyžiadala vyhlásenie hydrologickej výstrahy tretieho stupňa v Prievidzi, rieka Nitra mala podľa predpovedí 
kulminovať v noci na štvrtok. Hasiči stavali protipovodňové bariéry a odčerpávali vodu z pivníc. V noci na stredu 
stavali protipovodňové bariéry aj na brehoch rieky hornád. (ho, korzár, tasr) 

Povodne na Slovensku 
V Kežmarskom okrese zahynul jeden človek. 
V Kysaku voda zaplavila päť chatárskych oblastí. 
Bariéry sa stavali najmä na strednom a východnom Slovensku. 
Foto: 
Stredajšia povodňová situácia v Krompachoch. 
Hasiči v stredu pracovali na brehoch Hrona v Banskej Bystrici. 
Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves. 

Evakuácia v obci Kostoľany nad Hornádom v okrese Košice-okolie. 
Situácia v žilinskej mestskej časti Bytčica. 
Podmytá cesta v Košickom kraji. 
Evakuácia zo zaplavených domov v obci Jasov neďaleko Košíc. 
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9. Krajinu zasiahli záplavy: najhoršie sú na východe 
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Trinásť okresov v najvyššom stupni povodňového ohrozenia, stovky výjazdov hasičov, zaplavené polia a 
cesty, evakuované domy. Taký bol včera stav, ktorý hlásili regióny naprieč celou krajinou. Najhoršia situácia bola 

https://slovensko.hnonline.sk/2229850-krajinu-zasiahli-zaplavy-najhorsie-su-na-vychode


od rána na východe, neskôr sa k nej pridalo aj stredné Slovensko. Meteorológovia navyše upozorňujú, že stav sa 
má zhoršovať, keďže výdatné zrážky pretrvajú aj v najbližších dňoch. 

Dažďov ešte pribudne 
„Najvyšší úhrn zrážok – 74,7 milimetra – bol včera ráno nameraný v zrážkomernej stanici Košická Belá,“ 

informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár. V dôsledku výdatných zrážok za 
uplynulé dva dni došlo k výrazným vzostupom vodných hladín takmer na všetkých tokoch východného Slovenska, 
najmä v oblasti Hornádu a Bodvy. Najvyšší, tretí stupeň povodňovej výstrahy bol vyhlásený v okresoch Skalica, 
Senica, Trnava, Prievidza, Žilina, Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, 

Košice. 
Vzhľadom na predpokladanú meteorologickú situáciu očakáva hydrometeorologický ústav v dolných častiach 

tokov aj ďalší vzostup. „Na stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v oblasti Malých Karpát 
je až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín,“ priblížil aktuálnu hydrologickú situáciu na 
Slovensku SHMÚ. 

Cesty na Spiši zalialo 
V súvislosti s následkami dlhotrvajúceho dažďa je aktuálne najviac postihnutým regiónom Košický kraj. Tvorí 

takmer 50 percent všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity. Nasleduje Prešovský kraj. Minister vnútra 
Roman Mikulec preto avizoval intenzívnu komunikáciu s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Pavlom 
Mikuláškom. 

Dažde sa v Košickom kraji podpísali napríklad pod neprejazdnosť ciest. Najkritickejšia situácia je podľa 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja na Spiši. „V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom úseku 
vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre 
osobnú dopravu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda odmyla časť cesty. Rátame, že 
škody sa vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda kraja Rastislav Trnka. V Gelnici bola zaliata 
úpravňa vody v Perlovej doline, ktorú museli odstaviť. „Mesto je v súčasnosti zásobované iba z prameňov,“ 
uviedol Milo Janáč z mestskej radnice. 

Zasahovali aj hasiči 
Hasičský a záchranný zbor hlásil v priebehu včerajška na východnom a strednom Slovensku vyše 250 

výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc 
rodinných domov. Vykonávali napríklad monitoring a kontrolu vodných tokov, odstraňovali popadané stromy zo 
striech a z cestných komunikácií. Počas dňa hasiči zabezpečovali aj evakuáciu domov v Krompachoch či v 
Kostoľanoch nad Hornádom. 

V Banskej Bystrici počasie spôsobilo problémy priamo v meste. Hladina rieky Hron, ktorá ním preteká, totiž 
nebezpečne stúpla v časti, kde sa realizujú stavebné práce na výstavbe protipovodňových opatrení. „Vrátil som 
sa z terénu a situácia sa na niektorých miestach už komplikuje. Od rána sme v intenzívnom kontakte so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom a hasičmi,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko. Vážna 
situácia bola aj v okrese Zvolen. Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka sa 
vodný tok rieky Slatina vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu a pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa 
zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Povodne na Slovensku 
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Peter Bielik, moderátor: „Tak, voda je veľmi dobrým priateľom hasičov. Neviem, či je to ale aj takto v tomto 
prípade. Opýtam sa prezidenta Hasičského a záchranného zboru, pána Mikulášeka. Vitajte u nás, dobrý večer.“ 

Pavol Mikulášek, prezident HaZZ SR: „Dobrý večer prajem.“ 
Peter Bielik: „Tak, ako to je v súčasnosti, naozaj sme videli a to sú obrovské množstvá vody. To už je asi 

trošku príliš.“ 
Pavol Mikulášek: „Je pravdou, že dneska nás ten zrážkový úhrn vytrápil, aj hasičov z Hasičského a 

záchranného zboru a samozrejme aj kolegov dobrovoľných hasičov z dobrovoľných hasičských zborov miest a 
obcí. Tak, ako bolo vidieť v tých obrazových snímkach, najťažšia tá situácia bola v Košickom a Banskobystrickom 
kraji. Veľký počet zásahov bol aj v kraji Žilinskom, ale tá závažnosť bola najväčšia práve v Košickom kraji, 
konkrétne v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. A tak, ako bolo vidieť teda v tej dokrútke, v 

Banskobystrickom kraji priamo, v Banskej Bystrici a potom v okrese Zvolen.“ 
Peter Bielik: „No, čo sa tam ľudia naprotestovali proti vodozádržným a ochranným opatreniam, aby sa im to 

teraz nevypomstilo. Lebo naozaj sme tam v niektorých úsekoch v Banskej Bystrici videli to, že práve sa tam začali 
robiť tie vodozádržné opatrenia. Ale tá veľká voda ich práve v súčasnosti ohrozuje a dokonca sú tam odstránené 
aj niektoré tie protipovodňové múriky a tak ďalej. Takže hrozí, že voda sa naozaj preleje ďalej. Nie je to ľahká 
situácia. Ľahkú situáciu nemajú, pán prezident, ani v meste Krompachy a som veľmi rád, že sme v telefonickom 
spojení s primátorkou Krompách, pani Rušinovou. Dobrý večer.“ 

Iveta Rušinová, primátorka Krompách (nezávislá): „Dobrý večer prajem, pozdravujem všetkých poslucháčov a 
divákov televízie TA3.“ 



Peter Bielik: „Dobrý ako dobrý. Pani primátorka, vy to v meste ľahké nemáte. Nemáte to ľahké ani osobne. 
Nechcem byť ja nejaký osobný, ale vraj svoj úrad vykonávate momentálne z domu.“ 

Iveta Rušinová: „Pravdaže, z obývačky riadim mesto, pretože som momentálne v karanténe. Zajtra idem na 
testovanie, tak dúfam, že výsledky budú negatívne. Tak verím, že budem sa môcť čoskoro vrátiť znova a riadiť 
mesto tak ako sa patrí, nielen z bytu alebo z domu.“ 

Peter Bielik: „Hlas máte výborný a odhodlania takisto veľa, takže snáď to bude možné. Veľmi vám držíme 
palce. Pani primátorka, aká je momentálna situácia v meste z hľadiska povodní?“ 

Iveta Rušinová: „Momentálne nám rieka Hornád klesá. Je pokles oproti polnoci asi o šesťdesiat centimetrov, 
takže obyvatelia Hornádskej ulice, kde nás postihlo najviac, sa postupne vracajú, najmä chlapi. Ženy s deťmi a 
najmä s batoľatami ostali ešte v školách a v centre voľného času, kde využívajú triedy a priestory. Poskytli sme im 
stravu, ubytovanie. Verím, že sme pomohli tak, ako sa dá, ako nám možnosti priali, pretože snažili sme sa aj 
týchto ľudí rozmiestniť do viacerých objektov, aby neboli zhromaždení len na jednom mieste, pretože pandemická 
situácia v našom meste aj teraz nie je veľmi ružová. Vidíte aj mňa, že už som v karanténe a taktiež aj mestská 
polícia sa nám dostáva už do karantény. Takže naozaj, čo sa dalo, to sme urobili. V štyroch alebo v piatich 
objektoch boli rozmiestnení v školách, v centre voľného času, v komunitnom centre neziskovej organizácie. Takže 
naše komunitné centrum, mestské komunitné centrum máme zaliate komplet, zaplavené vodou. Takže toto sme 
využívať nemohli. No jednoducho je to ťažké, ale ak by som mohla teraz, ak je to možné, chcela by som fakt 
veľmi pekne poďakovať svojim kolegom starostom, ktorí nemali takéto problémy ako my, pomohli nám. Večer 
som ich prosila, žiadala, aby nám pomohli s povodňovými vakmi. Bez problémov, kolegovia sa postavia a išli nám 
pomôcť. Taktiež chcem poďakovať dobrovoľnému hasičskému zboru, našim hasičom, profesionálnym hasičom, 
polícii. Naozaj, včera sa aktivizovali alebo všetci ľudia, ktorí mali ruky, nohy, okrem mňa, ja som bola doma. 
Takže len na telefóne a jednoducho pomáhali všetci, kto mohol. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi prezidentovi.“ 

Peter Bielik: „Ďakujeme aj my, pani primátorka. Ako sa vieme zomknúť, keď je zle, že? Je to taká zvláštna 
vlastnosť Slovenska, že niekedy si nevieme prísť na meno, ale v takýchto časoch chvalabohu vieme, kde patríme 
a kde je naše miesto. Pán prezident, tu práve vidíme súčasti hasičskej techniky. Tieto vaky, ktoré sú umiestnené 
na to, aby zabránili záplavám niektorých tých rodinných domov, ktoré sa nachádzali na tej ulici. Koľko 
profesionálnych hasičov a koľko techniky máte v teréne?“ 

Pavol Mikulášek: „Samozrejme priebežne sa to mení, podľa povodňovej situácií a počtu výjazdov. Ale v 
priebehu dňa sme v tej maximálnej špičke, čo bolo v priebehu doobedných hodín a ranných hodín, mali spolu 
vyše päťsto dobrovoľných a profesionálnych hasičov. Teraz, keď som išiel k vám, som si nechal spraviť čerstvý 
monitoring a máme dvestotridsať hasičov, či už dobrovoľných alebo profesionálnych priamo v teréne. Od deviatej 
hodiny ráno do devätnástej sme absolvovali stoosemdesiatdeväť výjazdov, ktoré súviseli priamo s následkami 
buďto povodňovej situácie alebo zrážkových úhrnov.“ 

Peter Bielik: „Videli sme tam aj súčasti techniky, koniec koncov aj tam na posledných záberoch, ktoré sme 
mali teraz možnosť vidieť na obrazovke. Ku koncu niekde vidíme už ale bohužiaľ vytopený taký ten vak, ktorý 
zrejme nezadržal to množstvo vody, ktoré sa vovalilo takýmto spôsobom práve do tej chatovej oblasti. Čo máte k 
dispozícii? Videli sme tam člny, videli sme tam autá.“ 

Pavol Mikulášek: „Samozrejme tá technika je podľa druhu hasičských jednotiek distribuovaná na celom území 
Slovenskej republiky. To, čo sme videli, veľmi zhruba, sa dá povedať, že z veľkej časti prináleží do výzbroje 
dobrovoľných jednotiek, najmä tie povodňové vaky. Tie sú súčasťou takzvaných protipovodňových vozíkov, ktoré 
sú z programu Aktívne protipovodňové opatrenia a naozaj sa osvedčili vo veľkom rozsahu. Toto sú ony.“ 

Peter Bielik: „Ako to funguje? Čo je vo vnútri toho vaku?“ 
Pavol Mikulášek: „Je to podľa hesla vodou proti vode.“ 
Peter Bielik: „Aha.“ 
Pavol Mikulášek: „Dá sa naplniť takýto vak vodou, dajú sa navzájom spájať a dá sa z nich spraviť buďto jedna 

línia, dve paralelné línie, alebo tri línie do trojuholníka. Samozrejme ten typický ďalší nástroj je to vrecovanie 
pieskom, kde vytvárame vlastne buďto navyšujeme nejaké parametre hrádze, alebo sanujeme vývery alebo 
priesaky. Všetky možné druhy čerpadiel na čistú vodu, respektíve kalových čerpadiel od výkonu od dvesto litrov 
minútovo až po šesťdesiattisíc litrov minútovo podľa toho, kde sú nasaditeľné a použiteľné. A samozrejme 
rozličné typy člnov a cisternových a automobilových striekačiek, povodňových oblekov a všetkého toho 
vybavenia, ktoré k tomu vlastne je pomocné a náleží pre vybavenie nejakého alebo pre vytvorenie nejakého 
protipovodňového celku.“ 

Peter Bielik: „Na jednom z tých záberov sme videli aj bager, ktorý odstraňoval nános spod mosta. To je 
aktivita zrejme už miestnych ľudí, alebo máte vy možnosť takisto v takejto situácii, máme vyhlásenú núdzovú 
situáciu, aj keď kvôli COVIDu, počul som, že v takýchto situáciách môže napríklad krízový štáb nariadiť 
miestnemu podnikateľovi, niekomu, kto má takúto stavebnú techniku, aby sa teraz venoval odstraňovaniu týchto 
škôd a potom za to dostane samozrejme zaplatené. Tu ináč tu tie čerpadlá takisto pekne vidieť.“ 

Pavol Mikulášek: „Môžem povedať tak, že tá ťažká technika je nasadzovaná dvomi spôsobmi. Buď to máme 
vlastnú ťažkú techniku napríklad nejaké nakladače, traktor, bagre, UDS-ky, vozidlá na prevoz techniky, 
veľkokapacitné nejaké nakladače, pre prípad potreby evakuácie plávajúce transportéry. Prípadne 
vyslobodzovacie tanky, ak by bolo treba rozrušiť nejakú časť, alebo vytiahnuť nejaký zatopený objekt alebo 
napríklad vozidlo osobné, nákladné z nejakého priestoru. Ale áno, máte pravdu, nielen krízový štáb, ale priamo 
veliteľ zásahu môže aplikovať takzvanú požiadavku na osobnú alebo vecnú pomoc, kedy môže vyzvať 
kohokoľvek, kto je na to relevantný a vlastní napríklad takýto stroj, aby pomohol pri odvrátení nejakého 
nebezpečenstva, respektíve pri záchranných prácach.“ 

Peter Bielik: „Samozrejme, nie na vlastný úkor, ale dostane to potom zaplatené alebo uhradené v rámci tých 
zákonov, ktoré sa k tomuto viažu.“ 



Pavol Mikulášek: „Áno, takto to je. Po vykonaní takejto pomoci, samozrejme, je v právnych predpisoch 
popísaný spôsob, ako sú saturované náklady, prípadná vzniknutá škoda na takomto zariadení.“ 

Peter Bielik: „Pani primátorka, mali ste možnosť si vypočuť od pána prezidenta, akú všelijakú techniku majú k 
dispozícii, koľko ľudí majú nasadených. Čo by vám ešte pomohlo v meste pri prekonávaní tejto krízovej situácie?“ 

Iveta Rušinová: „No momentálne už snáď je situácia zažehnaná, nepriaznivá situácia. Ale keď som počula 
pred chvíľou príspevok, že niekde sa ľudia búrili proti protipovodňovým opatreniam, čo by som za to dala aj naši 
ľudia, aby sa to realizovalo v Krompachoch. Naozaj tie protipovodňové opatrenia okolo rieky Hornád a taktiež aj 
na Slovinskom potoku by sme veľmi potrebovali. Ja som niekoľkokrát, niekoľko desiatok krát som žiadala 
Slovenský vodohospodársky podnik, aby tieto protipovodňové opatrenia u nás zrealizoval, pretože Hornád je 
vodohospodársky významný tok a mesto to nemôže realizovať. Nie je to v našom vlastníctve. Ani toľko 
finančných prostriedkov nemáme. No bohužiaľ v roku 2010, keď bola veľmi veľká povodeň, bola to storočná voda, 
už vtedy sme mali na Hornádskej ulici strašné problémy. Teraz mala voda, alebo bola vo výške štyroch metrov, 
vtedy šesť až sedem metrov. Takže… a odvtedy sa naozaj v tejto lokalite a vôbec v meste neudialo nič. Veď 
pršalo dva alebo tri dni, veď je to takéto záplavy neboli predtým. A po dvoch – troch dňoch my znova sa 
dostávame do situácie, keď ľudí ratujeme naozaj. Naozaj bolo by veľmi, veľmi potrebné, aby sa tieto 
protipovodňové opatrenia realizovali na väčšom území. A keď sa budú realizovať v meste Krompachy a na 
Hornáde, určite budeme všetci veľmi šťastní a nebudeme sa búriť určite.“ 

Peter Bielik: „Priznám sa, že ma trochu prekvapujú vaše slová, pani primátorka. Pretože na Slovensku sa 
masívne investuje do protipovodňových opatrení a práve aj my sme sa tým začali vážnejšie zaoberať napríklad v 
roku 2013, keď aj Bratislava čelila storočnej a možno viacročnej vode. A vtedy sa práve preukázala účinnosť tých 
protipovodňových opatrení, ktoré boli zrovna rok predtým urobené v Bratislave. A na celom Slovensku sú to 
naozaj miliardy eur, ktoré majú ísť do týchto protipovodňových opatrení. Už sme videli aj Banskú Bystricu, kde sa 
to momentálne realizuje. Vy by ste to teda veľmi chceli na rozdiel od niektorých Banskobystričanov, ale ste sa k 
tomu ešte nedostali na rad, alebo ste niekde v poradovníku, keď to má ešte len k vám ísť?“ 

Iveta Rušinová: „Nie, ja som o tom ani nepočula, že by v Krompachoch alebo na Spiši sa niečo realizovalo. 
Keď som žiadala len úpravy tokov, aby sa prehĺbili, tak buď som volala neskoro, alebo už bolo po. Pokiaľ som 
volala na jar, mala som volať na jeseň, keď som volala na jeseň alebo urgovala, bolo to na jar. Takže jednoducho 
každý rok bombardujem, snažím sa nejakým spôsobom, aby sa aspoň upravili toky. Pretože už len Slovinský 
potok, ktorý prechádza cez mesto Krompachy, je zanesený nánosmi. Už tu sa bojíme pri tomto toku, že sa nám 
vybreží potok a zaplaví nám domy od obce Slovinky až po ústie rieky Hornád. A o Hornáde už ani nerozprávam, 
pretože okolo rieky Hornád predtým bol protipovodňový val. Bolo vyvýšené miesto, od roku 2010 neexistuje. My 
sme vlastnými kapacitami tie sa snažili aspoň tie výmole, ktoré tam boli urobené, sme to zavážali. Len zemou sa 
neurobí nič. Musia byť určite normálne protipovodňové opatrenia. Teraz napríklad máme zaplavený zberný dvor, 
komunitné centrum, velín, kde je kamerový systém, stolárska dielňa ministerstva vnútra. No znova aj mesto bude 
rátať škody nie v stovkách, ale možno v tisícoch. Takže je mi veľmi ľúto, že stáva sa to, čo sa stáva. Takže chcem 
aj touto cestou apelovať na vládu Slovenskej republiky, aby nezabúdali a nezabúdalo sa na Spiš, na Hornád. 
Pretože na Spiši od vrchného toku až neviem po priehradu Ružín veď viete, v akom je stave. Naozaj žiadne 
protipovodňové opatrenia sa nerealizujú, jednoducho nič.“ 

Peter Bielik: „Pani primátorka, budeme vám v tejto situácii držať palce. Určite sa budeme pýtať tak 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, alebo ministerstva vnútra, ako to vidia s vodohospodárskymi 
opatreniami vo vašom meste. Veľmi pekne vám ďakujem a držím vám palce.“ 

Iveta Rušinová: „Ďakujem veľmi pekne, pekný večer ešte, dopočutia, dovidenia.“ 
Peter Bielik: „Pán prezident, pršať má až do soboty. Znamená to, že do soboty budete v pohotovosti?“ 
Pavol Mikulášek: „No nielen v pohotovosti, ale budeme sanovať všetky následky, ktoré takéto zrážkové úhrny 

prinesú. Samozrejme, že máme v úzkej spolupráci s SHMÚ nejaké prognózy, ktoré priebežne vyhodnocujeme a 
nastavujeme si k nim opatrenia. Jedno z tých opatrení je aj to, že sme dnes v poobedných hodinách ku šestnástej 
hodine začali spohotovovať dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí. Najmä tie, ktoré majú povodňové vozíky, 
ktoré aj v tom vašom, v tých vašich snímkach bolo dobre vidieť. Takže myslím, že v tejto chvíli už máme 
spohotovovaných všetkých päťstošesťdesiatjedna zborov, o ktoré sme mali záujem. Priebežne ich budeme 
nasadzovať tam, kde to bude potrebné. Samozrejme, máme spohotovenú okrem bežnej výjazdovej techniky na 
okresných a krajských riaditeľstvách aj výjazdovú techniku, ktorá je určená na sanáciu povodní na záchranných 
brigádach. To sú najmä povodňové bariéry typu U a K a ťažké mechanizmy pre prípad evakuácie alebo prípadne 
odstraňovania nejakých bariér na tokoch.“ 

Peter Bielik: „Aká je súčasná bilancia? Škody asi budeme rátať dlhé týždne, ale minimálne čo sa týka zdravia, 
prípadne našich občanov. Vieme, že bohužiaľ už došlo aj k fatálnej udalosti.“ 

Pavol Mikulášek: „Áno, je to pravda. Žiaľ, museli sme zasahovať aj v prípade utopeného muža, ktorého sme 
našli na toku, na vodnom toku v blízkosti obce Spišské Hanušovce. Boli sme vyzvaní policajným zborom na 
asistenciu pri hľadaní pravdepodobne utopeného, čo sa potom následne potvrdilo. Pri obhliadke brehov a 
vodného toku bolo naozaj nájdené telo muža bez známok života, ktoré zatiaľ to vyzerá tak, že to mohlo byť 
následkom utopenia, že došlo k teda usmrteniu. V priebehu dňa sme museli vykonávať aj evakuácie osôb a 
zvierat. Na troch miestach – prvotné bolo mesto Krompachy, kde sme vlastne spoločne evakuovali sčasti člnom a 
sčasti po komunikáciách štyridsaťtri osôb. Tak, ako pani primátorka spomínala, tak boli umiestnení do 
komunitného centra. Ja som mal dneska možnosť párkrát hovoriť s pani primátorkou, ale následne aj s pánom 
viceprimátorom, ktorý riadil krízový štáb a potom vzniknutú mimoriadnu situáciu v meste Krompachy. Takže 
dovolím si povedať, že sme v úzkom kontakte. Takisto sme museli zasahovať a evakuovať osoby v Kostoľanoch 
nad Hornádom, tam sa jednalo o evakuáciu zo záhradkárskej osady v blízkosti rieky Hornád. Odtiaľ bolo 
evakuovaných dvadsaťdva osôb a mali tam pri sebe aj nejaké spoločenské zvieratá. Dokopy sa jednalo o päť 



psov, takže tie boli evakuované s nimi. A jeden prípad evakuácie sme mali v okrese Košice štyri, áno, Košice 
štyri. A bolo to päť osôb, ktoré ostali v priestore štrkoviska a voda im odrezala pri zdvihnutí hladiny cestu.“ 

Peter Bielik: „Uhm, takže ak by sa nedostala k nim pomoc, mohli tam zostať aj niekoľko dní, kým by sa opäť 
uvoľnila táto cesta. Pán prezident, budeme vám držať palce, už vás nechcem ďalej zdržiavať, pretože asi vás 
čakajú pomerne rušné hodiny. Budem vám vďačný za ďalšie informácie a prípadne návštevu Témy dňa pre 
našich divákov. Veľmi pekne ďakujem.“ 

Pavol Mikulášek: „Ja ďakujem veľmi pekne.“ 
Peter Bielik: „Príjemný večer.“ 
Pavol Mikulášek: „Príjemný večer aj vám.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Okresy Spišská Nová Ves a Gelnica: Spiš pod vodou 
[14.10.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ľuboš Sarnovský] 

 
 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Vyliate rieky, potoky, desiatky hasičov v teréne, pivnice plné vody a uväznení 
obyvatelia v domoch. Intenzívny dážď ponoril Spiš počas noci pod vodu. Najhoršie sú na tom Markušovce, 
Gelnica a Krompachy. Krompašania nemali pokoj ani dnes ráno. Hasiči evakuovali osadu na člne.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Ako prví vyhlásili kritický tretí povodňový stupeň v Markušovciach. Sútok 
Levočského potoka a Hornádu uväznil v domoch celú ulicu. S pribúdajúcimi hodinami bola situácia čoraz 
vážnejšia. Ešte vo večerných hodinách v týchto miestach jazdili autá. Teraz je krátko pred polnocou a cesta cez 
Markušovce je zaplavená. Obce Rudňany a Poráč sú takto odrezané od sveta. V Gelnici bol tiež problémový 
hlavný ťah na Košice. Voda sa na cestu viala aj z lesov. Pomoc mestu ochromila karanténa.“ 

Dušan Tomaško, primátor Gelnice: „Obrovsky problém u nás nastal aj ten, že včera bol na Technických 
službách pozitívny jeden pracovník, tým pádom 31 ľudí z Technických služieb sú v karanténe.“ 

Matúš Gavlák: „Desiatky hasičov bolo nasadených aj na Hornádskej ulici v Krompachoch. Tu sa Hornád 
nebezpečne rýchlo približoval k miestnym obyvateľom. Odrezať cestu vode sa snažili počas celej noci 
protipovodňovými zábranami. Miestni obyvatelia na pár hodín odišli z domovov.“ 

(začiatok ankety) 
Obyvatelia osady 
Opýtaný 1: „Som z domu utekal.“ 
Opýtaný 2: „Tak sme sa báli, však storočná voda tu bula.“ 
(koniec ankety) 
Matúš Gavlák: „Po návrate ich ráno začali evakuovať. Počas noci sa situácia na Hornádskej ulici v 

Krompachoch poriadne zdramatizovala. Ako vidíte, protipovodňové zábrany, ktoré hasiči v noci postavili, sú už 
zaliate.“ 

(začiatok ankety) 
Evakuovaní obyvatelia 
Opýtaná: „Vonka sme, bo nás nechcú pustiť do chyží, že by sme sa nedoplovali, že by sme sa nezatopili.“ 
Opýtaný 3: „Keď sme už išli do toho domu, tam už všetko bolo zaplavené, tak my sme nemali šancu ako nič 

zachrániť.“ 
(koniec ankety) 
Mikuláš Papp, veliteľ zásahu HaZZ Krompachy: „Doteraz sme evakuovali 20 detí, 12 žien a 11 mužov.“ 
Matúš Gavlák: „Paradoxom je, že niektorí obyvatelia vytopených domov pomoc hasičov neprijali, nenechali sa 

evakuovať. Koľko ľudí tak ostalo príbytkov nevedno. Zo Spiša Matúš Gavlák, televízia JOJ." 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Top 5 udalostí dňa: Ústavný súd rozhodol o núdzovom stave a Sulík chce 

lokálne opatrenia 
[14.10.2020; etrend.sk; Dnes; 19:21; TREND] 

 
https://www.trend.sk/dnes/top-5-udalosti-dna-ustavny-sud-rozhodol-nudzovom-stave-sulik-chce-lokalne-
opatrenia 

 
 

Okrem toho Matovič nevezme Klusa do Bruselu, Biden vyhráva nad Trumpom a obce na Slovensku ohrozujú 
povodne 

Ústavný súd vyriekol verdikt nad núdzovým stavom 

https://www.trend.sk/dnes/top-5-udalosti-dna-ustavny-sud-rozhodol-nudzovom-stave-sulik-chce-lokalne-opatrenia
https://www.trend.sk/dnes/top-5-udalosti-dna-ustavny-sud-rozhodol-nudzovom-stave-sulik-chce-lokalne-opatrenia


Uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu od 1. októbra je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a 
ústavným zákonom o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. 
Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR. Vláda tiež podľa súdu splnila formálne podmienky na vyhlásenie 
núdzového stavu, informoval o tom predseda ÚS v Košiciach Ivan Fiačan. 

Vyhlásenie núdzového stavu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj Generálna prokurátora 
SR. Núdzový stav platí na Slovensku od 1. októbra, zatiaľ na 45 dní. Jeho vyhlásenie spochybňovala opozičná 
strana Smer-SD, ktorá si počká na odôvodnenie rozhodnutia ÚS. Podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga je s 
verdiktom súdu spokojný. 

Sulík žiada zatvárať reštaurácie len lokálne 
Podľa vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka by Slovensko malo zatvárať prevádzky iba v 

miestach, kde sú ohniská nákazy ochorenia Covid-19. Ako ďalej zdôraznil, každé obmedzenie podnikania by mal 
štát kompenzovať a opatrenia by sa mali obmedziť na ohniská nákazy. „Zatvoriť reštaurácie v Poltári, kde bol 
jeden nakazený za dlhé obdobie, nedáva zmysel," dodal R. Sulík. Celoplošné zatvorenie reštaurácií, kín, divadiel 
či fitnescentier je podľa neho z ekonomického pohľadu mimoriadne škodlivé a doženie stovky až tisícky majiteľov 
týchto prevádzok do bankrotu. 

Otázne sú aj kompetencie hlavného hygienika. Tie by sa podľa ministra mali zmeniť tak, aby rozhodnutia o 
zatvorení prevádzok musela schváliť vláda. R. Sulík chce, aby pred podobnými rozhodnutiami zasadala koaličná 
rada. „Mám veľké pochybnosti o tom, či je správne, aby takúto moc mal v rukách hlavný hygienik, keďže vláda 
nesie zodpovednosť za vývoj v krajine,“ povedal. 

Premiér nevezme štátneho tajomníka Klusa do Bruselu 
Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus zo strany SaS nebude sprevádzať premiéra Igora Matoviča na 

samite Európskej rady, ktorá sa začína vo štvrtok v Bruseli. Potvrdil to M. Klus a nepriamo aj premiér na tlačovej 
konferencii. I. Matovič nemá podľa svojich slov najmenší dôvod byť „nadmieru ústretový voči SaS a jej 
predstaviteľom“. „Aj v rodine, keď platia nejaké pravidlá, platia pravidlá. Keď niekto v tej rodine jej potrebuje stále 
len ubližovať, potom aj rodina sa k nemu tak trošku správa,“ reagoval premiér na otázku, či Klusa berie do 
Bruselu. 

I. Matovič nebude podľa svojich slov ústretový voči predstaviteľom SaS, „kým si nevstúpia do svedomia, 
nepostavia sa pred kamery a nevyzvú ľudí, aby dodržiavali opatrenia.“ Majú sa tiež ospravedlniť. „To, čo tu 
spáchal ich predseda Sulík za posledné dva, tri dni, znamená, že mojím odhadom sa tak tretina ľudí na 
dodržiavanie sprísnených opatrení vykašle,“ povedal premiér. 

Biden má pred Trumpom náskok 17 percent 
O rekordných 17 percentuálnych bodov vedie demokratický kandidát na prezidenta Spojených štátov Joe 

Biden pred súčasným prezidentom Donaldom Trumpom v najnovšom prieskume verejnej mienky. Podľa neho 
približne 57 percent respondentov z radov oprávnených amerických voličov má v úmysle voliť Bidena, zatiaľ čo za 
Trumpa by zahlasovalo len 40 percent. 

Takmer dvaja z troch bývalých Trumpových voličov, ktorí zaňho hlasovali v roku 2016, ho opätovne voliť 
neplánujú. V prieskume uvádzali najmä to, že dôvodom ich rozhodnutia je nespokojnosť s tým, ako prezident 
nezvláda súčasnú pandémiu. The Guardian poznamenal, že hoci je základňa Trumpových podporovateľov 
lojálna, existujú náznaky, že niektorí Američania mu prestávajú dôverovať. 

Slovensko trápia na viacerých miestach povodne 
Povodňová situácia v dôsledku dlhotrvajúceho dažďa je vo viacerých častiach Slovenska vážna. V zaplavenej 

Zvolenskej Slatine zasahujú dobrovoľní hasiči, odčerpávajú vodu a monitorujú situáciu po tom, čo sa tam vyliala 
rieka Slatina. V Beluši v púchovskom okrese voda zaplavila podjazd pod cestou I/61 a diaľnicou D1. Tretí stupeň 
povodňovej aktivity vyhlásili v Nálepkove, kde sa vyliala rieka Hnilec a ohrozené sú obecné budovy. Dážď robí 
problémy aj v Banskej Bystrici, kde sú uzavreté všetky mosty cez Hron s výnimkou mostu pri Smrečine. 

Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Najhoršie sú na tom 
okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a 

Košice-okolie. 
Z dôvodu zvýšenej hladiny Moravy je od stredy popoludnia uzavretý aj hraničný priechod Moravský sv. Ján – 

Hohenau do Rakúska, pretože rieka dosahuje už dvojnásobnú výšku bežnej hladiny. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Vyliate rieky trápia obyvateľov Spiša 
[14.10.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Výdatné dažde a plné korytá riek trápia viaceré oblasti Slovenska. Červený teda 
tretí stupeň povodňovej aktivity dosahujú nielen na východe krajiny, ale aj na strednom Slovensku a na hornej 
Nitre, v okolí Trenčína či v niektorých častiach juhozápadu republiky. Začneme kritickou situáciou v okrese 
Gelnica a Spišská Nová Ves, na viacerých miestach sa vyliali rieky Hornád i Hnilec.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Kritická situácia je v meste Krompachy. Rieka Hornád sa z koryta 
vyliala a voda zaplavila chatrné obydlia. Ľudia preto museli postupne svoje domovy opustiť.“ 

Evakuovaný obyvateľ: „Sme radi, že sme zachránili deti aj seba.“ 
Reportér: „Toto je vaša dcéra?“ 



Evakuovaná obyvateľka: „Áno, je slepá. Aj táto jedna bez rúčky, nohu má zlámanú. Kde my vlastne teraz 
pôjdeme, bože zlatý?“ 

Marie Balážová Melníková: „Je deväť hodín ráno a na Hornádskej ulici v Krompachoch sú vo svojich 
domovoch uväznené ešte desiatky obyvateľov. Hasiči z Krompách ich evakuovali na člnoch alebo ich vyniesli na 
chrbtoch a brodili sa po kolená vo vode.“ 

Mikuláš Papp, veliteľ zásahu HaZZ v Krompachoch: „Momentálne sme evakuovali dvadsať detí, dvanásť žien 
a jedenásť mužov. Tak nie je to jednoduché. Čakajú nás ešte tieto štyri kvázi bytovky.“ 

Marie Balážová Melníková: „Školopovinné deti môžu prečkať vo svojich školách. Matky s maličkými deťmi 
majú dočasný azyl v centre voľného času i v základnej škole.“ 

Mária Žiltová, riaditeľka ZŠ v Krompachoch: „Deti dostávali bagety a majú k dispozícii teplý čaj a taktiež aj 
polievku. Zatiaľ máme tridsať matiek s batoľatami a vyše päťdesiat školopovinných žiakov.“ 

Evakuovaná obyvateľka: „Sme boli vonku tie dva dni a potom nás zobrali tu ako v škole.“ 
Evakuovaná obyvateľka: „Tam mám novorodenca malého. Vonku do rána sme boli.“ 
Marie Balážová Melníková: „S vodným živlom bojujú aj v Gelnici, tam sa vyliala rieka Hnilec. Pre obrovský 

nápor vody sa na jednom z mostov v Gelnici zodpovední rozhodli odstrániť kovové zábradlie.“ 
Maroš Dorko, člen Záchrannej služby východ: „Desať rokov dozadu bol ten istý problém a takisto sa to riešilo 

a osvedčilo sa to. Takže snáď zachránime most.“ 
Marie Balážová Melníková: „V Markušovciach v Spišskonovoveskom okrese voda začala mierne klesať. Stále 

zaplavená je časť Pod horou. Miestni odstraňujú škody po povodni a čakajú, že sa počasie umúdri.“ 
Ľubomír Bajaník: „Marie Balážová Melníková teraz naživo aj s hosťom. Začneme v Krompachoch, keďže tam 

evakuovali až tisíc ľudí. Marie?“ 
Marie Balážová Melníková (naživo): „Dobrý večer všetkým divákom RTVS. Tak my sa hlásime z mesta 

Krompachy, presne z lokality Hornádska ulica, kde od skorého rána prebiehala mimoriadne dramatická a musím 
povedať, že miestami i emotívna evakuácia obyvateľstva. Svoje domovy muselo opustiť približne tisíc obyvateľov, 
stalo sa tak po tom, čo sa vybrežila rieka Hornád a voda zaplavila ich príbytky. Situácia v Krompachoch sa 
našťastie stabilizovala, upokojuje sa. Ako, tak to nám už povie môj dnešný hosť, ktorým je zástupca primátorky 
mesta Krompachy, dobrý večer.“ 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta Krompachy (naživo): „Príjemný dobrý večer prajem.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pán Dubiňák, prezraďte nám, ako to vyzerá teda na Hornáde? Stúpa, klesá 

hladina rieky?“ 
Dárius Dubiňák: „Ako máte možnosť vidieť, momentálne hladina rieky klesla približne o tých päťdesiat 

centimetrov. Hladina vody kulminovala o šiestej hodine ráno na úrovni tristodeväťdesiatsedem centimetrov, 
momentálne je to okolo tristoštyridsaťosem centimetrov. Čiže je tam okolo tých päťdesiat centimetrov pokles. Ak 
sa pozrieme na vývoj počasia, ktorý bude nasledovať, tak pevne veríme, že tá hladina bude klesať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Čo to znamená? Noc sa blíži, ľudia sa môžu vracať do svojich príbytkov, alebo 
musia prečkať teda v tých centrách, ktoré pre nich mesto vytriedilo?“ 

Dárius Dubiňák: „Čo sa týka mesta, mesto pripravilo cez dvesto, dá sa povedať, miest pre týchto obyvateľov, 
ktoré však ústupom vody začali aj oni opúšťať a momentálne možno je tam len jedna tretina z tej kapacity, ktorá 
bola v doobedňajších a poobedňajších hodinách naplnená.“ 

Marie Balážová Melníková: „Je to pre nich bezpečné?“ 
Dárius Dubiňák: „Bezpečné? No je to bezpečnejšie, ako to bolo včera.“ 
Marie Balážová Melníková: „Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.“ 
Ľubomír Bajaník: „Teraz sa presuňme k rieke Hnilec. Ako to vyzerá v okresnom meste Gelnica?“ 
Marie Balážová Melníková: „V okresnom meste Gelnica je situácia špecifická. Tam počas dňa bojovali s 

nadbytkom vody, ale aj s jej nedostatkom. V reakcii si vypočujte prečo.“ 
Dušan Tomaško, primátor mesta Gelnica (nezávislý): „Máme zaplavenú komplet úpravovňu vody v Perlovej 

doline, či tým pádom časť mesta je bez pitnej vody. Mali sme už takú informáciu, že bude problém s pitnou vodou, 
tak preto sme od ranných hodín dali informáciu, aby ľudia s vodou šetrili.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Boj so záplavami na Spiši 
[14.10.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Rastislav Iliev] 

 
 

Rastislav Iliev, moderátor: „Na severovýchode Slovenska si záplavy vyžiadali prvú obeť. Je ňou 
dvadsaťsedemročný muž z obce Jezersko, ktorého pravdepodobne ešte v utorok večer strhla voda. V stredu 
okolo poludnia ho našli dobrovoľní horskí záchranári. Na ostatnom území povodne spôsobili rozsiahle škody.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Spiš sa z večera do rána neuveriteľne zmenil. Tam, kde boli lúky, sú dnes súvislé 
vodné plochy. Tam, kde ľudia pokojne žili, sa dnes boja, čo bude zajtra. Najväčšie škody začal vodný živel páchať 
v noci. Voda zaplavovala rodinné domy, na viacerých miestach poškodila cesty a napríklad v Gelnici paralyzovala 
dôležitú križovatku. Aby nespôsobila ešte rozsiahlejšie škody, museli Gelničania úmyselne poškodiť svoj vlastný 
most. Ako keby nešťastia nestačilo, tí, ktorí mali so záplavami bojovať, museli byť doma v izolácii.“ 

Dušan Tomaško, primátor Gelnice (nezávislý): „Včera bol na technických službách pozitívny jeden pracovník. 
Tým pádnom tridsaťjeden ľudí z technických služieb sú v karanténe.“ 



Jozef Slivenský: „V Krompachoch voda ohrozovala celú osadu na Hornádskej ulici. Kým hasiči s riekou 
bojovali zoči-voči, niektorí obyvatelia svoje obydlia včas opustili. Vzali si to, čo považujú za najcennejšie.“ 

Obyvateľ 1 Hornádskej ul., Krompachy: „Storočná voda prišla a už sa bojíme.“ 
Jozef Slivenský: „Voda napokon osadu zaplavila. Začala sa evakuácia, ibaže nie všetci pokyny hasičov a 

policajtov rešpektovali. Až neskôr pochopili, že by odísť naozaj mali. Sami to však už nedokázali.“ 
Mikuláš Papp, veliteľ zásahu OR HaZZ Spišská Nová Ves: „Doteraz sme evakuovali dvadsať detí, dvanásť 

žien a jedenásť mužov. Zostávajú nám ešte tieto bytovky evakuovať. Bolo nám povedané, že vo vnútri sa nikto 
nenachádza, ale nie je to pravda.“ 

Obyvateľ 2 Hornádskej ul., Krompachy: „Báli sme sa, lebo prvýkrát takéto niečo sme prežili.“ 
Jozef Slivenský: „Strechu nad hlavou evakuovaným poskytlo komunitné centrum a krompašské školy. V tej na 

Ulici SNP prichýlili matky s deťmi.“ 
Mária Žiltová, riaditeľka ZŠ na ulici SNP v Krompachoch: „Samozrejme, tieto deti dostali dopoludnia bagety 

obložené salámou. Je im poskytnuté teplá strava, teplé polievky s chlebom. Taktiež majú k dispozícii aj čaj. Je 
pravdepodobné, že budú tu aj v noci.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Slovenský skauting má nového náčelníka 
[14.10.2020; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; R / Júlia Kavecká] 

 
 

Júlia Kavecká, moderátorka: „Slovenský skauting má nového náčelníka. Stal sa ním Ján Mitrík. Zvolili ho 
delegáti na osemnástom sneme, ktorý sa konal v Prievidzi za prísnych bezpečnostných opatrení a s ohľadom na 
všetky pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Skauti zorganizovali snem aj napriek nepriaznivej 
situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame. Riaditeľ Ústredia slovenského skautingu Jozef Lizák vysvetľuje, že 
to bolo dôležité preto, aby sa organizácia mohla posúvať ďalej.“ 

Jozef Lizák, riaditeľ Ústredia slovenského skautingu: „My sme potrebovali spraviť prezenčné stretnutie, aby 
sme si do stanov vedeli vsunúť časť, ktorá hovorí o tom, že dá sa o dôležitých veciach v organizácii hlasovať aj 
korešpondenčne alebo teda na diaľku.“ 

Júlia Kavecká: „Delegáti na sneme zároveň zvolili nového náčelníka. Po Petrovi Linekovi štafetu na tri roky 
prebral Ján Mitrík, gekon zo sedemdesiateho piateho zboru Jána Vojtaššáka zo Spišskej Novej Vsi. Skauti 

potvrdili, že aj naďalej sa chcú pravidelne venovať najmä deťom a mladým. Podľa Juraja Lizáka by už na budúce 
leto radi zorganizovali aj väčšie stretnutie na podporu vodného programu.“ 

Jozef Lizák: „A na Slovensko sa vlastne postupne aj posúva zodpovednosť za organizáciu stredoeurópskeho 
medzinárodného stretnutia skautov, čiže k tomuto budeme musieť tiež zaujať stanovisko. Ale v podstate teraz to 
vnímame, že v tej našej medzinárodnej organizácii sú tie podujatia so zahraničnou účasťou utlmené.“ 

Júlia Kavecká: „Slovenský skauting má aktuálne sedemtisíc šesťsto členov. Podľa Juraja Lizáka to 
neovplyvnila ani koronakríza.“ 

Jozef Lizák: „Rodičia znovu v septembri väčšinu tých detí prihlásili, ktoré chodili, takže ani tie nižšie 
organizačné zložky nehlásia nejaké výpadky členstva. Samozrejme, to možno uvidíme z nejakého dlhodobého 
hľadiska, kedy sa ukáže, že niektoré, ako by som povedal, to, čo už bolo pokazené, tak to úplne uschne a 
zaniknú tie skupiny skautské a naopak, tie, ktoré boli silné, tak my veríme, že prekonajú aj túto koronu a práve to 
dobrovoľníctvo a tá skautská služba ich môže posilniť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Rozvodnené rieky majú prvú obeť 
[14.10.2020; Rádio Expres; Infoexpres; 17:00; Ľuba Tomášiková / Dominik Matulaj] 

 
 

Dominik Matulaj, moderátor: 
„Slovensko má prvú obeť povodní. Rozvodnený potok v obci Jezersko včera strhol mladého muža, ktorého 

telo našli záchranári dnes predpoludním. Povodňová situácia je na mnohých miestach, najmä v Košickom kraji, 
kritická. Dážď by mal ustať v noci. No zajtra večer dorazia ďalšie zrážky.“ 

Ľuba Tomášiková, redaktorka: 
„V obci Jezersko v okrese Kežmarok dnes záchranári našli 26-ročného utopeného muža. Rozvodnený potok 

ho strhol ešte včera večer. Po mladíkovi následne vyhlásili pátranie. Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe. 
Najvážnejšia situácia je v Košickom kraji, najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská Nová Ves, 

druhý najväčší počet je v okrese Gelnica. Situácia je kritická na Hornádskej ulici v Krompachoch, kde sa vyliala 
rieka Hornád. Z domov už evakuovali okolo tisíc ľudí. Podľa zástupcu primátorky Krompách Dáriusa Dubiňáka je 
momentálne hladina ustálená a postupne klesá.“ 

Dárius Dubiňák, zástupca primátorky Krompách: 



„Tá voda sa nevylieva z brehov, už sa drží v koryte. Občania sa vracajú pomaličky do svojich obydlí, resp. 
domov, a až vtedy budeme vedieť, že aké škody im to napáchalo, táto voda.“ 

Ľuba Tomášiková: 
„Neustávajúci dážď v Banskej Bystrici spôsobuje problémy priamo v centre mesta, kadiaľ popri hlavnom 

cestnom ťahu preteká rieka Hron. Slovenský vodohospodársky podniky robí výstavbu protipovodňových opatrení. 
Výstrahy pred dažďom na Slovensku platia do dnešnej polnoci.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Slovensko zasiahli povodne, kritická situácia je na viacerých miestach 

(foto) 
[14.10.2020; 24hod.sk; Z domova; 16:26; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/slovensko-zasiahli-povodne-kriticka-situacia-je-na-viacerych-miestach-foto-
cl743824.html 

 
 

Slovensko bičujú silné dažde a hladiny potokov a riek stúpajú. Pre celé územie krajiny vydali meteorológovia 
výstrahy pred povodňami. 

Policajti asistujú hasičom pri odstraňovaní škôd ako aj pri evakuácii ohrozených občanov. Usmerňujú tiež 
dopravu na rizikových cestných úsekoch zaplavených miest. Najviac postihnutým regiónom je podľa polície 
Košický kraj, v ktorom platí takmer polovica všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity.Za ním nasleduje 
Prešovský kraj. Najviac mimoriadnych udalostí bolo v tejto súvislosti v okrese Spišská Nová Ves, druhý najväčší 

počet zaznamenal okres Gelnica. Výrazne zasiahnuté sú aj okresy Poprad, Revúca, Prešov, Zvolen. Ako ďalej 
informovali policajti na sociálnej sieti , obce riešia vzniknutú situáciu aj vlastnými silami a prostriedkami, v najviac 
zasiahnutých regiónoch pomáhajú hasiči. 

Výstrahy pred povodňami a dažďom 
Ako Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ďalej informuje na svojej internetovej stránke, najvyšší 

tretí stupeň výstrahy meteorológovia vyhlásili pre okresy Trnava, Pezinok, Senica, Skalica, Prievidza, Bytča, 
Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Košice a Košice okolie. Najnovšie 

meteorológovia tretí stupeň výstrahy pred povodňami vyhlásili aj pre okresy Žilina, Bánovce nad Bebravou a 
Partizánske.Výstraha druhého stupňa platí pre okresy na strednom Slovensku a výstraha prvého stupňa pre 
všetky ostatné okresy. Väčšina vydaných výstrah trvá do stredajšieho večera, štvrtkového rána, prípadne až do 
odvolania.Rovnako pre celé územie SR platia výstrahy pred dažďom. Výstrahy tretieho stupňa, kedy môže 
napršať 40 až 80 milimetrov zrážok platia pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice okolie. Výstraha 

druhého stupňa platí pre okresy severného a stredného Slovenska a výstraha prvého stupňa pre zvyšok krajiny. 
Tento stav má podľa meteorológov pretrvávať do dnešnej polnoci. 

Komplikovaná situácia na Hrone 
Situácia sa komplikuje aj na rieke Hron v meste pod Urpínom. Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru, hasiči na mieste vykonávajú monitoring, lebo hrozí vyliatie Hrona z koryta.V 
blízkosti autobusovej stanice preto umiestnili 250 metrov protipovodňových bariér. Protipovodňová ochrana mesta 
je v súčasnosti v rozostavanom stave, ale ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, vyliatie Hrona nehrozí.V prípade, ak sa vám nezobrazil 
zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem„Hron sa nevylieva, robia sa len preventívne opatrenia. Aj v prípade, 
že by kulminoval pri určitej hranici je tam stále rezerva 40 až 50 centimetrov, takže Hron sa nevyleje. Na 
niektorých miestach je Hron síce pre prebiehajúce práce otvorený, ale nie je to tak, aby sa vylial, aj keď bude 
čoskoro kulminovať,“ objasnil aktuálnu situáciu hovorca SVP.„Neprestávajúce zrážky spôsobujú problémy a 
hladina Hrona stúpa. Od rána sme preto v intenzívnom kontakte s vodohospodármi a hasičmi, ktorí nám podávajú 
aktuálne informácie o stave rieky na jednotlivých úsekoch, a tiež o realizácii nevyhnutných opatrení. Súčinné sú aj 
naše dobrovoľné hasičské zbory,“ informuje na sociálnej sieti primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. 

Vyliata rieka Slatina 
Zo svojho koryta sa však vyliala rieka Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen a zaliala okolie. Ako 

agentúru SITA informovala starostka obce Mária Klimentová, rieka sa vyliala z koryta už v utorok pre neustávajúci 
dážď a ohrozuje obydlia pri železničnej stanici. Situácia sa v stredu 14. októbra nezlepšila a voda stále 
neklesá.„Máme od utorka pripravené protipovodňové vaky, chránime si komunikácie a obydlia. Naplnili sme viac 
ako 400 vriec a ešte chystáme ďalšie, lebo má stále pršať. Práve v úseku, ako je železničná stanica, sú ohrozené 
domy oproti nej. Do príbytkov sa zatiaľ voda nedostala, ale na Ulici SNP sa prelial prítok cez mostíky a v dvoch 
príbytkoch už je voda,“ objasnila aktuálnu situáciu starostka Zvolenskej Slatiny.Ako informuje na stránke 
banskobystrické krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, z dôvodu pretrvávajúcich silných dažďov v 
Banskobystrickom kraji došlo v utorok na viacerých vodných tokoch k zvýšeniu vodných hladín a bol vyhlásený II. 
stupeň povodňovej aktivity.V obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen sa vyliala rieka Slatina, v stanici Môťová v 
stredu už vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity. Hasiči situáciu na vodných tokoch naďalej monitorujú. 

Zaplavené cesty na Spiši 
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Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom okrese vyliala na 
viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste pred hypermarketom.Cesta je pre osobnú dopravu uzavretá, 
obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K vyliatiu Hnilca došlo aj na 
ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Na rieke Hnilec bol vyhlásený 
III. stupeň povodňovej aktivity.Z dôvodu viacerých zaplavených ciest na Spiši Správa ciest Košického 
samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi požiadala o pomoc ďalšie strediská. Tie vypomáhajú s technikou a s 

odstraňovaním škôd. Silný dážď sa v utorok 13. októbra podpísal aj pod zaliatie dlhodobej obchádzkovej trasy 
medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vedúcej cez osadu Sopotnica. 

Škody ráta aj košická župa 
Niekoľkodňové silné dažde v Košickom kraji sa podpísali pod zvýšenie hladín riek a neprejazdnosť niektorých 

úsekov ciest. V Hnilčíku (okres Spišská Nové Ves) a Kojšove (okres Gelnica) sa vyliali potoky, cesta medzi 

Kysakom a Veľkou Lodinou (okres Košice – okolie) je naďalej neprejazdná. Informovala o tom hovorkyňa 
predsedu KSK Anna Terezková.Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja na 
Spiši. „V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, 
takže do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách 
snažili úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde 
voda zničila časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že 
škody sa vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka.Hasiči úspešne ukončili evakuáciu osôb v chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom v okrese 
Košice-okolie.Hasiči úspešne ukončili evakuáciu osôb v chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom v okrese 
Košice-okolie.Hasiči úspešne ukončili evakuáciu osôb v chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom v okrese 
Košice-okolie.Hasiči úspešne ukončili evakuáciu osôb v chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom v okrese 
Košice-okolie. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Povodeň na Spiši 
[14.10.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Majeská] 

 
 

Jana Majeská, moderátorka: „Pretrvávajúce intenzívne zrážky trápia okresy Gelnica a Spišská Nová Ves aj 

naďalej. Na viacerých miestach sa vyliali rieky Hornád i Hnilec. Už odvčera tam platí tretí stupeň povodňovej 
aktivity.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Kritická situácia je v meste Krompachy. Rieka Hornád sa z koryta 
vyliala a voda zaplavila chatrné obydlia. Ľudia preto museli postupne svoje domovy opustiť.“ 

Evakuovaný obyvateľ: „Sme radi, že sme zachránili deti aj seba.“ 
Reportér: „Toto je vaša dcéra?“ 
Evakuovaná obyvateľka: „Áno, je slepá. Aj táto jedna bez rúčky, nohu má zlámanú. Kde my vlastne teraz 

pôjdeme, bože zlatý?“ 
Marie Balážová Melníková: „Je deväť hodín ráno a na Hornádskej ulici v Krompachoch sú vo svojich 

domovoch uväznené ešte desiatky obyvateľov. Hasiči z Krompách ich evakuovali na člnoch alebo ich vyniesli na 
chrbtoch a brodili sa po kolená vo vode.“ 

Mikuláš Papp, veliteľ zásahu HaZZ v Krompachoch: „Momentálne sme evakuovali dvadsať detí, dvanásť žien 
a jedenásť mužov. Tak nie je to jednoduché. Čakajú nás ešte tieto štyri kvázi bytovky.“ 

Marie Balážová Melníková: „Školopovinné deti môžu prečkať vo svojich školách. Matky s maličkými deťmi 
majú dočasný azyl v centre voľného času i v základnej škole.“ 

Mária Žiltová, riaditeľka ZŠ v Krompachoch: „Deti dostávali bagety a majú k dispozícii teplý čaj a taktiež aj 
polievku. Zatiaľ máme tridsať matiek s batoľatami a vyše päťdesiat školopovinných žiakov.“ 

Evakuovaná obyvateľka: „Sme boli vonku tie dva dni a potom nás zobrali tu ako v škole.“ 
Evakuovaná obyvateľka: „Tam mám novorodenca malého. Vonku do rána sme boli.“ 
Marie Balážová Melníková: „S vodným živlom bojujú aj v Gelnici, tam sa vyliala rieka Hnilec. Pre obrovský 

nápor vody sa na jednom z mostov v Gelnici zodpovední rozhodli odstrániť kovové zábradlie.“ 
Maroš Dorko, člen Záchrannej služby východ: „Desať rokov dozadu bol ten istý problém a takisto sa to riešilo 

a osvedčilo sa to. Takže snáď zachránime most.“ 
Marie Balážová Melníková: „Najviac postihnutou je tu časť Perlová dolina. Keďže tam zaplavilo úpravňu vody, 

ľudia tam nemajú ani pitnú vodu, ani elektrinu. V Markušovciach v Spišskonovoveskom okrese voda začala 
mierne klesať. Stále zaplavená je časť Pod horou. Miestni odstraňujú škody po povodni a čakajú, že sa počasie 
umúdri.“ 

[Späť na obsah] 

 
 



19. Vo Zvolenskej Slatine zasahujú dobrovoľní hasiči. Okolité územia sú stále 

zaplavené 
[14.10.2020; etrend.sk; Správy; 14:30; TASR] 

 
https://www.trend.sk/spravy/zvolenskej-slatine-zasahuju-dobrovolni-hasici-okolite-uzemia-su-stale-
zaplavene 

 
 

Voda síce oproti skorému ránu poklesla, do koryta sa však zatiaľ nevrátila 
Vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen aj naďalej zasahujú dobrovoľní hasiči, odčerpávajú vodu zo zaplavenej 

dediny a monitorujú situáciu. ,,Keďže stále prší, naďalej máme rozmiestnené vaky a vrecia, pretože voda síce 
oproti skorému ránu poklesla, do koryta sa však zatiaľ nevrátila. Stále sú zaplavené okolité územia, našťastie, nie 
cesty," uviedla pre TASR starostka obce Zvolenská Slatina Mária Klimentová. ,,Predpoveď počasia však stále nie 
je priaznivá," dodala s tým, že situácia je najhoršia na toku rieky Slatina. 

Pre povodeň vyhlásila samospráva tretí stupeň povodňovej aktivity. V stredu ráno to potvrdil hovorca 
Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na 
poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo 
spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary. 

Podľa starostky voda v noci ohrozovala miestne komunikácie i okolité domy. ,,Hasiči nainštalovali v 
najkritickejších miestach povodňové vaky, obec spolu s dobrovoľnými hasičmi pripravila viac ako 450 vriec, ktoré 
rozviezli do ohrozených obydlí. Zároveň sme nepretržite prečerpávali vodu, aby nezaplavovala záhrady a dvory 
rodinných domov," opísala atmosféru v dedine. Dážď spôsobil problémy aj v Banskej Bystrici.  

Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha 
tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, 
Turčianske Teplice, Žilina-Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-

okolie - Hornád. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Povodne najviac zasiahli Košický kraj: V pohotovosti sú hasiči aj minister 

vnútra 
[14.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 13:09; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1038167/povodne-najviac-zasiahli-kosicky-kraj-v-pohotovosti-su-hasici-aj-
minister-vnutra/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V súvislosti s následkami dlhotrvajúceho dažďa je aktuálne najviac postihnutým regiónom Košický kraj. 
Tvorí takmer 50 percent všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity. Nasleduje Prešovský kraj. 

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) intenzívne komunikuje s prezidentom Hasičského a záchranného zboru 
(HaZZ) Pavlom Mikuláškom. V prípade potreby bude zvažovať aj výjazd do terénu. Pre TASR to uviedla Marta 
Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. 

Fotogaléria 
10 
fotiek v galérii 
Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská Nová Ves, druhý najväčší počet je v okrese Gelnica. 

Výrazne zasiahnutými okresmi sú tiež Poprad, Revúca, Prešov, Zvolen. “Zasiahnuté obce riešia vzniknutú 
situáciu vlastnými silami a prostriedkami, ale v najviac zasiahnutých regiónoch vypomáhajú vybrané kapacity 
integrovaného záchranného systému,” priblížila Fabianová. Žiadna mimoriadna udalosť v súvislosti s povodňami 
nebola doteraz zaznamenaná v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. 

Výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa platia v stredu na celom území Slovenska. Hasičský a záchranný 
zbor hlásil už v stredu ráno v súvislosti s intenzívnym dažďom celkovo 175 výjazdov. Pomoc hasičov bola 
potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Vykonávali 
napríklad monitoring a kontrolu vodných tokov, odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. 
Počas dňa hasiči zabezpečovali aj evakuáciu niektorých domov v Krompachoch aj v Kostoľanoch nad Hornádom. 

pokračovanie 
‹12 › 
0 
Foto: 
Situácia v obci Jasov v okrese Košice počas dlhotrvajúceho dažďa Zdroj: TASR 
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21. Meteorológovia varujú: Výstraha najvyššieho stupňa pred povodňami platí 

pre ďalšie okresy 
[14.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 13:05; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1038164/meteorologovia-varuju-vystraha-najvyssieho-stupna-pred-povodnami-
plati-pre-dalsie-okresy/ 

 
 

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

Skalica, Senica, Pezinok a Košice. 
Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina 

Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie - Hornád. Pre 

väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj naďalej. Pre tri okresy Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. V niektorých okresoch Banskobystrického, 
Žilinského a Prešovského kraja treba počítať aj so silnejším vetrom na horách, vydané sú výstrahy prvého stupňa. 

0 
Foto: 
Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie okresy (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
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22. 12:46; SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňa… 
[14.10.2020; dennikn.sk; Slovensko; 12:46; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/2088016/ 

 
 

SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy Skalica, Senica, Pezinok a Košice. Tretí 
stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina – Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád. 

Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého stupňa. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku 
treba počítať aj naďalej. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Voda zaplavila viacero ciest v košickom kraji: Najhoršie je na tom Spiš 
[14.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 12:12; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1038111/voda-zaplavila-viacero-ciest-v-kosickom-kraji-najhorsie-je-na-tom-
spis/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Niekoľkodňové silné dažde v Košickom kraji sa podpísali pod zvýšenie hladín riek a neprejazdnosť niektorých 

úsekov ciest. 
Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) na Spiši. Informoval o 

tom v stredu Úrad KSK. 
“V noci z utorka (13. 10.) na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a 

Kojšov, takže do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných 
hodinách snažili úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a 

https://www.cas.sk/clanok/1038164/meteorologovia-varuju-vystraha-najvyssieho-stupna-pred-povodnami-plati-pre-dalsie-okresy/
https://www.cas.sk/clanok/1038164/meteorologovia-varuju-vystraha-najvyssieho-stupna-pred-povodnami-plati-pre-dalsie-okresy/
https://dennikn.sk/minuta/2088016/
https://www.cas.sk/clanok/1038111/voda-zaplavila-viacero-ciest-v-kosickom-kraji-najhorsie-je-na-tom-spis/
https://www.cas.sk/clanok/1038111/voda-zaplavila-viacero-ciest-v-kosickom-kraji-najhorsie-je-na-tom-spis/


Prakovcami, kde voda odmyla časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, 
pričom rátame, že škody sa vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,” informoval predseda KSK Rastislav Trnka. 

Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom okrese vyliala na 
viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste II/546 pred hypermarketom. Cesta je pre osobnú dopravu 
uzavretá, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K vybreženiu Hnilca 
došlo aj na ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Na rieke Hnilec bol 
vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. 

Z dôvodu viacerých zaplavených ciest na Spiši Správa ciest KSK v Spišskej Novej Vsi zmobilizovala pomoc z 
ďalších stredísk. Tie vypomáhajú s technikou a s odstraňovaním škôd. 

Silný dážď sa v utorok podpísal aj pod zaliatie dlhodobej obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou 
Lodinou (okr. Košice-okolie) vedúcej cez osadu Sopotnica. “Vybreženie Hornádu v tomto úseku spôsobilo aj 
neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským vodohospodárskym podnikom. Vodohospodárov sa 
budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto týždňa, keď bol vývoj počasia 
známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad. Dlhodobá obchádzková trasa je stále neprejazdná. 
Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a následne budeme odstraňovať škody,” uviedol Trnka. Obchádzka 
vedie po účelovej komunikácii Košice - most Ružín - účelová komunikácia - Malá Lodina - Veľká Lodina. 

Hornád zaplavil aj extravilán obce Kysak vrátane Školy v prírode, ktorá patrí kraju. Škody zatiaľ vyčíslené nie 
sú. K zaplaveniu cesty došlo aj v úseku Trebejov - Družstevná pri Hornáde, úsek cesty je aktuálne neprejazdný. 

0 
Foto: 
Situácia je najhoršia na Spiši. Zdroj: TASR 
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24. Povodne na východnom Slovensku majú svoju prvú obeť 
[14.10.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Ana 

Šípošová] 

 
 

Anna Šípošová, moderátorka: 
„Povodne na východnom Slovensku majú svoju prvú obeť. Rozvodnený potok v obci Jezersko včera večer 

strhol 26-ročného muža. Jeho telo našli horskí záchranári dnes dopoludnia bez známok života. Intenzívne zrážky 
bičujú okresy Košice, Gelnica a Spišská Nová Ves aj naďalej. Na viacerých miestach sa vyliali rieky Bodva, 

Hornád i Hnilec. To spôsobuje na mnohých miestach obrovské problémy. Už od včerajška tu platí 3. stupeň 
povodňovej aktivity.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: 
„Kritická situácia je v meste Krompachy. Protipovodňové bariéry tu sčasti pomohli, no nad ránom sa tu z 

koryta vyliala rieka Hornád. Najviac postihnutou oblasťou je lokalita na ulici Hornádska, kde žije približne tisíc 
ľudí. Voda sa im dostala do už chatrných obydlí, preto museli opustiť svoje domovy.“ 

Obyvatelia: 
„Sme radi, že sme zachránili deti aj seba.“ 
„Bojíme sa, do chyži nám prišla voda…“ 
„Áno, je slepá, aj tota jedna bez rúčky, aj nohu má zlámanú.“ 
Marie Balážová Melníková: 
„Niektorých ľudí, ktorých voda uväznila v ich obydliach evakuovali hasiči z Krompách na člnoch, iných vzali 

hasiči na chrbát a brodili sa po kolená vo vode. Približuje veliteľ zásahu Mikuláš Papp.“ 
Mikuláš Papp, veliteľ zásahu: 
„Stále ešte evakuujeme, bol požiadaný o autobus evakuačný. Momentálne sme evakuovali 20 detí, 12 žien a 

11 mužov.“ 
Marie Balážová Melníková: 
„Všetky školopovinné deti majú možnosť prečkať vo svojich školách, kde dostanú teplú stravu. V chlade stáli 

matky s maličkými deťmi v perinkách. Tie majú dočasný azyl v Centre voľného času. Náčelník mestskej polície v 
Krompachoch Jozef Kuna.“ 

Jozef Kuna, náčelník MsP Krompachy: 
„Muži do komunitného centra niektorí chcú ísť, niektorí nechcú ísť, niektorí išli k príbuzným.“ 
Marie Balážová Melníková: 
„Kým voda neklesne, mesto im zabezpečí teplú polievku a čaj. Ostatné veci ako plienky, lieky či oblečenie si 

podľa primátorky Krompách obyvatelia mali čas zbaliť so sebou. Zlé správy hlási aj mesto Gelnica. Tam sa vyliala 
rieka Hnilec. Na hlavnom moste ešte v noci odmontovali kovové zábradlie. Podľa člena Záchrannej služby východ 
Maroša Dorka, tým vode spriechodnia cestu.“ 

Maroš Dorko, Záchranná služba východ: 
„Desať rokov dozadu bol ten istý problém a takisto sa to riešilo a osvedčilo sa to.“ 
Marie Balážová Melníková: 



„Najviac postihnutou je čast Perlová dolina. Keďže tam zaplavilo vodojem, ľudia sú tam bez pitnej vody aj 
elektriny. V meste Medzev v Košickom okrese sa situácia mierne zlepšila. Vyliata rieka Bodva tu ešte včera 
vytopila a podmyla približne 50 rodinných domov. 

Marie Balážová Melníková, RTVS.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Mapa šírenia koronavírusu: bez prípadu je len jeden okres, Bratislava je 

štvrtá 
[14.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 10:32; red] 

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

 
 

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

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

Po uvoľnení opatrení začal počet nových prípadov na Slovensku opäť stúpať. V utorok 13. októbra pribudlo 1 
410  infikovaných, najviac v okrese Dolný Kubín. Celkový počet aktívnych prípadov je 15 521, čo je najviac od 
vypuknutia pandémie. 

Prehľad nových pozitívnych prípadov za 13. október 2020 podľa okresov: 
Dolný Kubín - 100 
Námestovo - 83 
Bardejov - 67 
Bratislava - 65 
Trnava - 65 
Košice - 61 
Nitra - 55 
Prievidza - 52 
Tvrdošín - 49 
Prešov - 42 
Martin - 41 
Poprad - 38 
Trebišov - 36 
Žiar nad Hronom - 34 
Čadca - 32 
Lučenec - 30 
Banská Bystrica - 29 
Sabinov - 29 
Žilina - 27 
Michalovce - 26 
Trenčín - 24 
Spišská Nová Ves - 23 

Ružomberok - 22 
Hlohovec - 18 
Dunajská Streda - 17 
Topoľčany - 17 
Humenné - 13 
Kežmarok - 13 
Myjava - 13 
Stará Ľubovňa - 13 
Skalica - 12 
Banská Štiavnica - 11 
Košice - okolie - 11 
Levoča - 11 
Stropkov - 11 
Svidník - 11 
Zlaté Moravce - 11 
Detva - 10 
Piešťany - 10 
Senica - 10 
Sobrance - 10 

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


Ilava - 9 
Liptovský Mikuláš - 9 
Senec - 9 
Žarnovica - 9 
Pezinok - 8 
Zvolen - 7 
Bánovce nad Bebravou - 6 
Brezno - 6 
Galanta - 6 
Gelnica - 6 
Medzilaborce - 6 
Považská Bystrica - 6 
Rožňava - 6 
Šaľa - 6 
Nové Mesto nad Váhom - 5 
Poltár - 5 
Púchov - 5 
Snina - 5 
Vranov nad Topľou - 5 
Komárno - 4 
Levice - 4 
Malacky - 4 
Nové Zámky - 4 
Partizánske - 4 
Rimavská Sobota - 4 
Veľký Krtíš - 4 
Kysucké Nové Mesto - 2 
Krupina - 1 
Revúca - 1 
Turčianske Teplice - 1 
Ani jeden prípad nezistili v okrese Bytča 
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: 
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26. Obec na strednom Slovensku bojuje so živlom: Vyliate potoky, zaplavené 

rodinné domy 
[14.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 09:41; TASR;SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1038024/obec-na-strednom-slovensku-bojuje-so-zivlom-vyliate-potoky-
zaplavene-rodinne-domy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity (SPA). 
Pre TASR to v stredu ráno potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 
Fotogaléria 
5 
fotiek v galérii 
Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina 

sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. 
Ako dodal, v utorok večer sa vo Zvolenskej Slatine vylial aj Slatinský potok. Druhý stupeň povodňovej aktivity 

vyhlásili v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný 
potok a Neresnica. 

“Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 
dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín,” dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, 
Slatiny a Slanej ovplyvnená aj manipuláciami na vodných stavbách. 

V utorok večer vodohospodári zaznamenali prudký nárast hladiny vodného toku Slatina na prítoku do vodnej 
nádrže Môťová vo Zvolene, kde od 23.00 h pretrváva 3. SPA. Na odtoku z vodnej stavby Môťová je 1. SPA. 
“Znamená to, že povodňová vlna bola sploštená manipuláciou na vodnej stavbe,” ukončil Bocák. 

https://www.cas.sk/clanok/1038024/obec-na-strednom-slovensku-bojuje-so-zivlom-vyliate-potoky-zaplavene-rodinne-domy/
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Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha 
tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, 
Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice 

okolie - Hornád. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje 
Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Povodňová aktivita v Žiline 
Od utorkového večera je v žilinskej mestskej časti Bytčica vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Ako 

informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, Bytčický potok sa vylial z 
koryta a voda zaplavila pozemky rodinných domov a komunikácie v území ulice Na stanicu. 

“K dnešnému ránu platí starostami vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity aj v obciach Bobrovník, 
Liptovský Ján, Porúbka a Hôrky. Druhý stupeň povodňovej aktivity je vyhlásený v obci Nesluša na vodnom toku 
Neslušanka a zároveň z predchádzajúcich období sú stále vyhlásené druhé stupne povodňovej aktivity v obci 
Ludrová, Malatíny, Partizánska Ľupča a Liptovská Lúžna. V obci Liptovské Sliače čistia koryto toku od nánosov a 
naplavenín,” spresnil Bocák. 

Liptovské Sliače potrápila veľká povodeň v júni, aktuálne tu majú problémy s pitnou vodou. Ako informovala 
obec na sociálnej sieti, dlhotrvajúci dážď znečistil zdroj pitnej vody pre Nižný a Stredný Sliač. “Z tohto dôvodu 
odporúčame občanom, aby vodu z vodovodu nepoužívali na pitie, ale len ako úžitkovú. Zásobovanie domácností 
v Nižnom a Strednom Sliači zabezpečuje cisterna s pitnou vodou,” informovalo vedenie obce. 

0 
Foto: 
Situácia vo Zvolenskej Slatine počas dlhotrvajúceho dažďa. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

27. FOTO: V Zvolenskej Slatine po daždi zaplavilo viaceré rodinné domy 
[14.10.2020; aktuality.sk; Domáce správy; 09:30; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/830462/v-zvolenskej-slatine-po-dazdi-zaplavilo-viacere-rodinne-domy/ 

 
 

Obec vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity. 
(Neprehliadnite fotogalériu na konci článku) 
Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity (SPA). Pre TASR to v 

stredu ráno potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 
Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina 

sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. 
Ako dodal, v utorok večer sa vo Zvolenskej Slatine vylial aj Slatinský potok. Druhý stupeň povodňovej aktivity 

vyhlásili v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný 
potok a Neresnica. 

„Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 
dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, 
Slatiny a Slanej ovplyvnená aj manipuláciami na vodných stavbách. 

Manipulácia na vodnej stavbe 
V utorok večer vodohospodári zaznamenali prudký nárast hladiny vodného toku Slatina na prítoku do vodnej 

nádrže Môťová vo Zvolene, kde od 23.00 h pretrváva 3. SPA. Na odtoku z vodnej stavby Môťová je 1. SPA. 
„Znamená to, že povodňová vlna bola sploštená manipuláciou na vodnej stavbe,“ ukončil Bocák. 
Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha 

tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, 
Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice 

okolie - Hornád. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje 
Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Fotogaléria: 
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28. Na Slovensku hrozia povodne. Pre desať okresov bola vydaná výstraha 

tretieho stupňa 
[14.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 09:15; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2229246-na-slovensku-hrozia-povodne-pre-desat-okresov-bola-vydana-
vystraha-tretieho-stupna 
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S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie - Hornád. 

Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. 
Pre niektoré okresy západného a východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 

stupňa pred vetrom na horách. 
Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, 

Prešovského a Košického kraja. 
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29. Na Slovensku hrozia povodne. Desať okresov dostalo výstrahu najvyššieho 

stupňa 
[14.10.2020; hnonline.sk; Slovensko; 09:15; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2229246-na-slovensku-hrozia-povodne-desat-okresov-dostalo-vystrahu-
najvyssieho-stupna 

 
 

S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie - Hornád. 

Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. 
Pre niektoré okresy západného a východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 

stupňa pred vetrom na horách. 
Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, 

Prešovského a Košického kraja. 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Slovensko bičuje dážď, môže aj snežiť, hrozia povodne a na hrebeňoch 

Tatier víchrica 
[14.10.2020; webnoviny.sk; 09:12; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/slovensko-bicuje-dazd-moze-aj-snezit-hrozia-povodne-a-na-hrebenoch-tatier-
vichrica/ 

 
 

Streda je na Slovensku zamračená a na mnohých miestach prší. Od stredných polôh sa môže vyskytnúť aj 
sneženie a ojedinele výdatné zrážky. 

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na päť až desať stupňov, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Spiši 
teplomer ukáže jeden až päť stupňov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej 
webovej stránke. Teplota na horách vo výške 1500 m sa pohybuje v okolí mínus troch stupňov Celzia. 

Fúka prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h. Na 
hrebeňoch hôr meteorológovia očakávajú prudký až búrlivý vietor, neskôr hrozí na hrebeňoch Tatier víchrica. 

Výstrahy pred dažďom 

https://slovensko.hnonline.sk/2229246-na-slovensku-hrozia-povodne-desat-okresov-dostalo-vystrahu-najvyssieho-stupna
https://slovensko.hnonline.sk/2229246-na-slovensku-hrozia-povodne-desat-okresov-dostalo-vystrahu-najvyssieho-stupna
https://www.webnoviny.sk/slovensko-bicuje-dazd-moze-aj-snezit-hrozia-povodne-a-na-hrebenoch-tatier-vichrica/
https://www.webnoviny.sk/slovensko-bicuje-dazd-moze-aj-snezit-hrozia-povodne-a-na-hrebenoch-tatier-vichrica/


Pre okresy Košice okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves je vydaná výstraha tretieho stupňa pred silným 

dažďom a miestami sa tu očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 až 80 mm. 
Druhý stupeň výstrahy v stredu platí pre Banskobystrický, Trenčiansky aj Žilinský kraj a tiež okresy Malacky, 

Pezinok, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce, Senica, Skalica, Trnava, Kežmarok, Levoča, Poprad a Prešov. 
„Očakáva sa výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 60 až 100 mm,“ upozorňujú meteorológovia. 

Pre zvyšok Slovenska je vydané varovanie prvého stupňa a očakáva sa tu miestami výskyt dažďa s úhrnom 
zrážok 45 až 80 mm. 

Povodne z trvalých dažďov 
Meteorológovia vydali aj hydrologickú výstrahu tretieho stupňa pred povodňou z trvalých dažďov. Platí pre 

okresy Trnava, Prievidza, Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice v 

okolí Hornádu a Žilina – Rajčanka. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke. 
Hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou z trvalých dažďov platí pre viaceré okresy v strede 

Slovenska, konkrétne pre Skalicu, nové Zámky – sever, Nitru či Topoľčany. 
Meteorológovia upozorňujú, že vzhľadom na pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 

vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov. Pre zvyšné okresy 
platí výstraha prvého stupňa. 
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31. Dážď neustáva, povodne najviac hrozia v desiatich okresoch 
[14.10.2020; ta3.com; Slovensko; 08:53; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1194583/dazd-neustava-povodne-najviac-hrozia-v-desiatich-okresoch.html 

 
 

Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 
Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, 
Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia 

platia výstrahy druhého stupňa a prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa.Okrem toho platia pre niektoré okresy 
Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie 
si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a 
Košického kraja. 
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32. Dážď neustáva, podvodne najviac hrozia v desiatich okresoch 
[14.10.2020; ta3.com; Slovensko; 08:53; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1194583/dazd-neustava-podvodne-najviac-hrozia-v-desiatich-okresoch.html 

 
 

Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 
Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, 
Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia 

platia výstrahy druhého stupňa a prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa.Okrem toho platia pre niektoré okresy 
Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie 
si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a 
Košického kraja. 
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33. Pre desať okresov platí výstraha 3. stupňa pred povodňami 
[14.10.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 08:32; TASR] 
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https://www.aktuality.sk/clanok/830435/pre-desat-okresov-plati-vystraha-3-stupna-pred-povodnami/ 

 
 

akt. 14.10.2020 08:39 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie - Hornád. 

Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 

Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 
Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie - Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 
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34. SHMÚ vydal výstrahu pred povodňami 
[14.10.2020; Fun rádio; Headliny; 08:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„Povodne sa môžu vyskytnú na celom území Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 

pre všetky okresy. Najvyšší tretí stupeň povodňovej aktivity hrozí v okresoch Trnava, Turčianske Teplice, Žilina, 
Zvolen, Prievidza, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice – okolie a Trebišov.“ 
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35. Hrozba povodní trvá: SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pre viaceré 

okresy 
[14.10.2020; cas.sk; Čas.sk; 07:29; SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1037957/hrozba-povodni-trva-shmu-vydal-vystrahu-tretieho-stupna-pre-
viacere-okresy/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal hydrologickú výstrahu tretieho stupňa pred povodňou z 

trvalých dažďov. 
Platí pre okresy Trnava, Prievidza, Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, 

Gelnica, Košice v okolí Hornádu a Žilina - Rajčanka. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke. 
Hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou z trvalých dažďov platí pre viaceré okresy v strede 

Slovenska, konkrétne pre Skalicu, nové Zámky - sever, Nitru či Topoľčany. Meteorológovia upozorňujú, že 
vzhľadom na pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s 
možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov. Pre zvyšné okresy platí výstraha prvého stupňa. 

0 
Foto: 
SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami. (Ilustračné foto) Zdroj: TASR 
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36. Slovensko bičuje dážď, môže aj snežiť, hrozia povodne a na hrebeňoch 

Tatier víchrica 
[14.10.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:12; redakcia] 
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https://www.24hod.sk/slovensko-bicuje-dazd-moze-aj-snezit-hrozia-povodne-a-na-hrebenoch-tatier-
vichrica-cl743794.html 

 
 

Streda je na Slovensku zamračená a na mnohých miestach prší. Od stredných polôh sa môže vyskytnúť aj 
sneženie a ojedinele výdatné zrážky. 

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na päť až … 
14.10.2020 (Webnoviny.sk) - Streda je na Slovensku zamračená a na mnohých miestach prší. Od stredných 

polôh sa môže vyskytnúť aj sneženie a ojedinele výdatné zrážky. 
Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na päť až desať stupňov, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Spiši 

teplomer ukáže jeden až päť stupňov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej 
webovej stránke . Teplota na horách vo výške 1500 m sa pohybuje v okolí mínus troch stupňov Celzia. 

Fúka prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h. Na 
hrebeňoch hôr meteorológovia očakávajú prudký až búrlivý vietor, neskôr hrozí na hrebeňoch Tatier víchrica. 

Výstrahy pred dažďom 
Pre okresy Košice okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves je vydaná výstraha tretieho stupňa pred silným 

dažďom a miestami sa tu očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 až 80 mm. 
Druhý stupeň výstrahy v stredu platí pre Banskobystrický, Trenčiansky aj Žilinský kraj a tiež okresy Malacky, 

Pezinok, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce, Senica, Skalica, Trnava, Kežmarok, Levoča, Poprad a Prešov. 
“Očakáva sa výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 60 až 100 mm,” upozorňujú meteorológovia. 

Pre zvyšok Slovenska je vydané varovanie prvého stupňa a očakáva sa tu miestami výskyt dažďa s úhrnom 
zrážok 45 až 80 mm. 

Povodne z trvalých dažďov 
Meteorológovia vydali aj hydrologickú výstrahu tretieho stupňa pred povodňou z trvalých dažďov. Platí pre 

okresy Trnava, Prievidza, Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice v 

okolí Hornádu a Žilina - Rajčanka. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke. 
Hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou z trvalých dažďov platí pre viaceré okresy v strede 

Slovenska, konkrétne pre Skalicu, nové Zámky - sever, Nitru či Topoľčany. 
Meteorológovia upozorňujú, že vzhľadom na pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 

vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov. Pre zvyšné okresy 
platí výstraha prvého stupňa. 
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37. Letná sezóna Košického kraja priniesla zmenu v turistickom správaní 
[14.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KD / KAC] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/letna-sezona-kosickeho-kraja-priniesla-zmenu-v-turistickom-spravani/ 

 
 

foto: Košice Region Turizmus 
KD / KAC 
Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Kým pominulé roky prevládali skupiny návštevníkov, v aktuálnej sezóne 2020 dominovali individuálni 

návštevníci a rodiny s deťmi. Uvedená tendencia cestovania sa prejavila nielen v rámci ubytovacích zariadení, ale 
aj pri návštevách jednotlivých atrakcií v Košickom kraji. Vyhľadávané boli najmä exteriérové atrakcie. 

Informovala o tom krajská organizácia Košice Region Turizmus (KRT). Letná turistická sezóna v roku 2020 
pod vplyvom pandémie COVID-19 a s ňou súvisiacich reštrikcií priniesla jednoznačnú zmenu správania turistov a 
návštevníkov Košického kraja. 

Po minulé roky boli kapacity ubytovacích zariadení a atrakcií – ako múzeí či galérií, naplnené vďaka detským 
táborom, školským výletom či kongresom. V aktuálnej sezóne dominovali individuálni návštevníci a rodiny s 
deťmi. 

Úspech Botanickej záhrady 
„Sme veľmi radi, že turisti využili letné obdobie na spoznávanie Košického kraja, ktorý je tak trochu „na kraji 

sveta“, no aj napriek tomu má čo ponúknuť. Aj takýmto spôsobom podporili lokálnych aktérov v cestovnom ruchu, 
ktorých v tomto roku negatívne poznačila koronakríza. Najvyššiu návštevnosť zaznamenali atrakcie v exteriéri. 
Dokonca padlo aj niekoľko priaznivých rekordov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka. 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v letnom období štandardne očakáva približne 2500 návštevníkov, 
pričom túto letnú sezónu (júl, august) sa počet návštevníkov vyšplhal až na približne 5000 až 6 000 návštevníkov. 
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V oblasti Zemplína stúpla celková návštevnosť atrakcií vďaka Zemplínskej šírave, ktorá sa túto sezónu tešila 
výraznej obľube u turistov. Tí sa v oblasti zdržiavali aj niekoľko dní a prirodzene vyhľadávali najmä exteriérové 
atrakcie - Morské oko, Beňatinu, či Senianske rybníky, ktoré hlásia rekordnú sezónu. Ich návštevu turisti často 
spájali aj s návštevou Hradu Vinné alebo Vinianskeho jazera, ktoré rovnako zaznamenali nárast počtu 
návštevníkov. 

Darilo sa aj ZOO 
Ešte o niečo zásadnejší nárast evidovali exteriérové atrakcie určené pre rodiny s deťmi, akou je aj ZOO 

Spišská Nová Ves, ktorú počas mesiaca august navštívilo o 31 % viac návštevníkov, ako v rovnakom mesiaci 

počas minuloročnej sezóny. August bol pre ZOO Košice z pohľadu návštevnosti prelomovým a návštevnosť v 
auguste stúpla o 233 %. 

Detská železnica Košice, zameriavajúca sa rovnako predovšetkým na rodiny s deťmi, hlási 20 % nárast počas 
letnej sezóny 2020. Určite k tomu prispel aj fakt, že pravidelne organizuje sprievodný program pre deti, čím 
dokáže pritiahnuť rodiny aj na dlhší čas. 

Objavenie Gemeru 
Zmena turistického správania sa prejavila aj pri výbere samotných dovolenkových destinácií. 
„Vidíme, že šancu dostáva v novom kontexte „personalizovaná“ turistika, teda cielené hľadanie nových 

nepoznaných miest a osobného kontaktu s ľuďmi, ktorí v týchto miestach žijú. Veľmi dobrým príkladom tohto javu 
je prebudenie záujmu o Gemer,“ dodáva výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
Úspešný Ľadový expres 
Cestovateľom z Košíc počas mesiaca júl zjednodušil dopravnú dostupnosť do južnej časti Slovenského raja 

obľúbený Ľadový expres. Počas štyroch júlových sobôt cestovalo Ľadovým expresom celkovo 964 osôb, pričom 
najčastejšou zvolenou destináciou cestujúcich na danej trase bola Dobšinská ľadová jaskyňa, ale taktiež 
technické pamiatky v Telgárte – ktoré z hľadiska návštevnosti túto sezónu zaznamenali obrovský nárast v 
porovnaní s predošlou letnou sezónou. 

Viac ako tretina uvedených cestujúcich, ktorých v priemere počas jednej soboty cestovalo 241, sa zároveň 
zúčastnila sprievodných aktivít organizovaných Košice Región Turizmus, či už na sprevádzanej turistike alebo 
nordic walking – severskej chôdzi. 

Celková obsadenosť súprav Ľadového expresu dosiahla počas júla viac ako 91 %. Na túto úspešnú 
spoluprácu, ktorá približuje návštevníkom body záujmu v rámci Košického kraja železničnou dopravou, 
nadviazala počas leta ZSSK. Tá počas mesiacov júl – august – september (4. 7. 2020 – 15. 9. 2020) vypravila 44 
mimoriadnych turistických vlakov. Ich obsadenosť koncom augusta dosahovala na trasách až 97,8 % konkrétne 
na trase do Slovenského raja. 

Súčasťou série letných vlakových spojení bol aj vlak na Gemer, ktorý každú sobotu zo železničnej stanice 
Košice smeroval do konečných lokalít Slavošovce alebo Dobšiná a každú nedeľu do stanice Muráň. Najväčšiemu 
záujmu cestujúcich v súvislosti s turistickými vlakmi v oblasti Gemer sa tešil kaštieľ Betliar, za bežných okolností 
takmer nedostupný verejnou dopravu Slavošovský tunel a samozrejme Ochtinská aragonitová a Gombasecká 
jaskyňa. 

Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
[Späť na obsah] 
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Za utorok pribudlo na Slovensku 1 410 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. V 
Banskobystrickom kraji to bolo 151 prípadov (z toho okres Za utorok pribudlo na Slovensku 1 410 nových 
prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. V Banskobystrickom kraji to bolo 151 prípadov (z toho 
okres Žiar nad Hronom 39, Lučenec 30, Banská Bystrica 29, Banská Štiavnica 11, Detva 10, Žarnovica 9, Zvolen 
7, Brezno 6, Poltár 5, Rimavská Sobota 4, Veľký Krtíš 4, okresy Krupina a Revúca po jednom prípade). 
Laboratóriá v tento deň vyšetrili 10 228 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 20 886 
pozitívne testovaných na koronavírus a 66 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 567 733 ľudí. Tu je prehľad všetkých 
doteraz známych prípadov. 

13. októbra 2020 (1 410 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali až 151 nových prípadov pozitívne testovaného človeka (doteraz 

v BBSK celkom 1 462, v okrese Banská Bystrica 392). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 

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/


86 (3 591), Košický kraj 179 (2 513), Nitriansky kraj 101 (2 052), Prešovský kraj 264 (4 001), Trenčiansky kraj 124 
(2 382), Trnavský kraj 138 (2 225) a Žilinský kraj 367 (4 070). 

Pozitívne testovaní boli v okresoch: Dolný Kubín 100, Námestovo 83, Bardejov 67, Bratislava 65, Trnava 65, 
Košice 61, Nitra 55, Prievidza 52, Tvrdošín 49, Prešov 42, Martin 41, Poprad 38, Trebišov 36, Žiar nad Hronom 
34, Čadca 32, Lučenec 30, Banská Bystrica 29, Sabinov 29, Žilina 27, Michalovce 26, Trenčín 24, Spišská Nová 
Ves 23, Ružomberok 22, Hlohovec 18, Dunajská Streda 17, Topoľčany 17, Humenné 13, Kežmarok 13, Myjava 

13, Stará Ľubovňa 13, Skalica 12, Banská Štiavnica 11, Košice – okolie 11, Levoča 11, Stropkov 11, Svidník 11, 
Zlaté Moravce 11, Detva 10, Piešťany 10, Senica 10, Sobrance 10, Ilava 9, Liptovský Mikuláš 9, Senec 9, 
Žarnovica 9, Pezinok 8, Zvolen 7, Bánovce nad Bebravou 6, Brezno 6, Galanta 6, Gelnica 6, Medzilaborce 6, 
Považská Bystrica 6, Rožňava 6, Šaľa 6, Nové Mesto nad Váhom 5, Poltár 5, Púchov 5, Snina 5, Vranov nad 
Topľou 5, Komárno 4, Levice 4, Malacky 4, Nové Zámky 4, Partizánske 4, Rimavská Sobota 4, Veľký Krtíš 4, 
Kysucké Nové Mesto 2, okresy Krupina, Revúca a Turčianske Teplice po jednom prípade. 

Je medzi nimi 716 žien a 694 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 92 rokov. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 je oficiálne na čísle 66. Pribudlo 5 úmrtí na COVID-

19. Medzi úmrtiami je 31-ročný muž, ktorý zomrel vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Ochoreniu podľahla aj 60-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. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 321, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 6 709 ľudí. 
Hospitalizovaných je 476 pacientov, s potvrdeným ochorením COVID-19 je 39á , na JIS leží 18 pacientov a na 

pľúcnej ventilácii 48. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1 054. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 
15 521. 

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici je aktuálne 19 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, z 
toho na umelej pľúcnej ventilácii sú traja pacienti, 9 zamestnancov nemocnice malo pozitívne testy. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto kritickej situácii vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Prihlášky do 11. novembra 

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 

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 človeka (doteraz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 175. 
21. augusta 2020 (91 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 
215). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 46 (852), Košický kraj 10 (407), Nitriansky kraj 0 
(204), Prešovský kraj 11 (411), Trenčiansky kraj 6 (526), Trnavský kraj 4 (302) a Žilinský kraj 10 (399). 

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

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

ventilácii traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 80. Počet aktívnych prípadov je k dnešnému dňu 1 136. 
20. augusta 2020 (123 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

211). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 41 (806), Košický kraj 10 (397), Nitriansky kraj 7 
(204), Prešovský kraj 8 (400), Trenčiansky kraj 20 (520), Trnavský kraj 23 (298) a Žilinský kraj 13 (389). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 



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

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

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

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

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

Pozitívne testovaní boli traja muži a dve ženy vo veku od 27 do 82 rokov z Bratislavy (3) a Košíc (2). 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 31. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 969 ľudí. 
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 39 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii štyria. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
11. augusta 2020 (75 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 200). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 23 (630), Košický kraj 5 (354), Nitriansky 
kraj 1 (186), Prešovský kraj 3 (336), Trenčiansky kraj 7 (417), Trnavský kraj 30 (214) a Žilinský kraj 4 (353). Je to 
najvyšší počet infikovaných osôb od 22. apríla. 

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

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

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 43. 
V utorok Pandemická komisia vlády SR odobrila Pandemický plán, ktorý počíta s viacerými fázami pandémie 

koronavírusu u nás. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovensko sa teraz nachádza v prvej fáze. 
V druhej fáze pandémie by nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných 

osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení by bola viac ako 50-percentná a vznikali by 
ohniská nákazy. v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej 
mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 824 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 27. 
4. augusta 2020 (49 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

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

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

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

ventilácii tiež dvaja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
3. augusta 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka 

(doteraz celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (546), Košický kraj 1 (328), 
Nitriansky kraj 0 (170), Prešovský kraj 4 (310), Trenčiansky kraj 0 (331), Trnavský kraj 2 (162) a Žilinský kraj 0 
(333). 

Pozitívne testovaní boli šiesti ľudia v okrese Bratislava, zhodne dvaja v okrese Prešov a Vranov nad Topľou a 
po jednom prípade pribudlo v Košiciach, Senci a Senici. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 25, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 771 ľudí. 
Hospitalizovaných je 23 pacientov, u 11 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
2. augusta 2020 (10 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 6 (306), Trenčiansky kraj 2 (331), Trnavský kraj 1 (160) a Žilinský kraj 1 (333). 

Najviac pozitívnych prípadov registrujú v okrese Prešov (5). Ďalšie prípady registrovali v okresoch Nové 
Mesto nad Váhom (2), Galanta (1), Kysucké Nové Mesto (1) a Sabinov (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 746 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
1. augusta 2020 (7 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 188). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 0 (300), Trenčiansky kraj 6 (329), Trnavský kraj 0 (159) a Žilinský kraj 0 (332). 

Nové prípady výskytu koronavírusu sa v sobotu objavili v okresoch Nové Mesto nad Váhom (4), Bánovce nad 
Bebravou (2) a Banská Štiavnica (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 742 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
31. júla 2020 (45 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nový prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 187). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (539), Košický kraj 0 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 2 (300), Trenčiansky kraj 16 (323), Trnavský kraj 7 (159) a Žilinský kraj 4 (332). 

Najviac nových prípadov infikovania koronavírusom sa vyskytlo v okrese Bratislava (13), v ďalších okresoch 
boli počty nasledovné: Bánovce nad Bebravou (8), Galanta (7), Nové Mesto nad Váhom (3), Trenčín (3), 
Prievidza (2), Martin (2), Žilina (2), Banská Bystrica (1), Humenné (1), Prešov (1) Senec (1) a Zvolen (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 47, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 742 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 27. 
30. júla 2020 (27 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 185). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (525), Košický kraj 2 (327), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 6 (298), Trenčiansky kraj 4 (307), Trnavský kraj 6 (152) a Žilinský kraj 2 (328). 

Nové prípady infikovaných ľudí koronavírusom pribudli v okresoh Bratislava, Galanta a Prešov (po 4), Nové 
Mesto nad Váhom (3), Senec (2) a po jednom v okresoch Žilina, Žiar nad Hronom, Prievidza, Poprad, 
Michalovce, Košice, Kežmarok, Hlohovec, Dunajská Streda a Čadca. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jeden prípad na číslo 29. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 20, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 695 ľudí. 
Hospitalizovaných je 29 pacientov, u 13 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží 1 pacient a na pľúcnej 

ventilácii tiež jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
Ďalšou obeťou koronavírusu je 67-ročný muž. Pitva u neho potvrdila rozvinutú pľúcnu formu COVID-19 a 

zápal pľúc. Pacient bol hospitalizovaný v nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede. Skonal v nedeľu 26. júla 
2020. Pri minulotýždňovom medializovanom prípade 85-ročného muža, ktorý zomrel vo Fakultnej nemocnici v 
Trenčíne, pitva súvislosť s ochorením COVID-19 nepotvrdila. 

29. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 184). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (519), Košický kraj 1 (325), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 5 (292), Trenčiansky kraj 5 (303), Trnavský kraj 0 (146) a Žilinský kraj 2 (326). 

Pozitívne testovaných zaznamenali v okresoch Senec (3 nové prípady). Rovnaký počet nových prípadov sa 
vyskytol aj v okresoch Prešov a Bratislava. V okrese Bánovce nad Bebravou a okrese Trenčín pribudli po dva 
prípady. Po jednom prípade tiež pribudlo v okresoch Sabinov, Svidník, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Košice, 
Žilina a Martin. Medzi novými prípadmi bolo 11 mužov a deväť žien vo veku od 11 do 71 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 15, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 675 ľudí. 
Hospitalizovaných je 25 pacientov, u 15 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 23. 
28. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 184). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (512), Košický kraj 9 (324), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 0 (287), Trenčiansky kraj 11 (298), Trnavský kraj 1 (146) a Žilinský kraj 4 (324). 

Najviac prípadov evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 nakazených. V Košiciach evidujú osem nových 
prípadov, v Prievidzi sedem. Po dva nové prípady majú okresy Martin, Žilina, Myjava a Veľký Krtíš. Jeden nový 
prípad hlásia v Trenčíne, Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom a Spišskej Novej Vsi. Pozitívne testovaní 
boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov, 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 16, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 660 ľudí. 
Hospitalizovaných je 25 pacientov, u 15 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
27. júla 2020 ( 23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 182). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (498), Košický kraj 4 (315), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (287), Trenčiansky kraj 4 (287), Trnavský kraj 2 (145) a Žilinský kraj 6 (320). 

Pozitívne prípady pochádzajú z okresov Bratislava (3), Michalovce (3), Bánovce nad Bebravou (3), Piešťany 
(2), Dolný Kubín (2), Žilina (2), Čadca (2), Prievidza (1), Žiar nad Hronom (1), Prešov (1), Žarnovica (1), Banská 
Bystrica (1) a Košice (1). Medzi nimi bolo 13 mužov a 10 žien vo vekovom rozpätí od 10 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 28, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 644 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u 14 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
26. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (495), Košický kraj 0 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (286), Trenčiansky kraj 1 (283), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 27, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 616 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
25. júla 2020 (38 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (495), Košický kraj 2 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 21 (285), Trenčiansky kraj 7 (282), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 589 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
24. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali až 9 nových prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (487), Košický kraj 2 (309), Nitriansky 
kraj 1 (170), Prešovský kraj 1 (264), Trenčiansky kraj 5 (275), Trnavský kraj 1 (143) a Žilinský kraj 2 (314). 

V piatok zaevidovali po dva nové prípady infikovaných koronavírusom v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Banská Štiavnica, Košice, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina. Po jednom prípade bolo v okresoch 
Bratislava, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Revúca, Senec a Zvolen. Je medzi 
nimi 12 mužov a 11 žien, sú vo veku od 6 do 74 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
23. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (485), Košický kraj 1 (307), Nitriansky 
kraj 3 (169), Prešovský kraj 5 (263), Trenčiansky kraj 10 (270), Trnavský kraj 2 (142) a Žilinský kraj 0 (312). 

Najviac nových prípadov infikovaných koronavírusom zaznamenali vo štvrtok v okresoch Myjava (8), 
Bratislava (7), Prešov (3) a Nové Zámky (2). Po jednom prípade pribudlo v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Galanta, Kežmarok, Komárno, Malacky, Michalovce, Poprad a Považská Bystrica. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 21, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
22. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (477), Košický kraj 1 (306), Nitriansky kraj 2 
(166), Prešovský kraj 1 (258), Trenčiansky kraj 11 (260), Trnavský kraj 1 (140) a Žilinský kraj 1 (312). 

Najviac nových prípadov hlási Bratislava, a to deväť. Nové Mesto nad Váhom má tri nové prípady nákazy, 
rovnako aj okresy Prievidza a Trenčín. Po dva prípady hlási Banská Bystrica, Malacky a Myjava. V okresoch 
Galanta, Košice, Nitra, Prešov, Revúca, Zlaté Moravce a Žilina evidujú jeden prípad infikovaného koronavírusom. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
21. júla 2020 (37 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

167). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (466), Košický kraj 0 (305), Nitriansky kraj 14 
(164), Prešovský kraj 2 (257), Trenčiansky kraj 6 (249), Trnavský kraj 2 (139) a Žilinský kraj 2 (311). 

Najviac infikovaných pochádza z okresov Nitra (12) a Bratislava (7). Okresy Žilina, Prievidza, Dunajská 
Streda, Banská Štiavnica a Bánovce nad Bebravou majú po dva prípady. Po jednom infikovanom zaznamenali v 
okresoch Trenčín, Rimavská Sobota, Prešov, Pezinok, Nové Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a 
Humenné. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 18, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 



Koronavírusom sa na celom svete infikovalo už vyše 15 miliónov ľudí. Podľa WHO je to najmenej trojnásobok 
v porovnaní s každoročnými prípadmi vážnej chrípky. Pandémia zrýchľuje, spôsob boja s ňou sa v jednotlivých 
krajinách líši. 

20. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 164). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (458), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 11 (150), Prešovský kraj 1 (255), Trenčiansky kraj 13 (243), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 3 (309). 

Najviac nových prípadov eviduje okres Prievidza, pribudlo tam 10 infikovaných. Nasleduje Bratislava s 
desiatimi novými prípadmi nákazy. Nitra má sedem prípadov, Levice štyri. Po dva prípady majú Malacky a Žilina, 
jeden nový prípad hlásia Dolný Kubín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár a Poprad. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 17 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
19. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali jediný nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 163). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (446), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
18. júla 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (446), Košický kraj 1 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Za sobotu pribudli dvaja infikovaní v okresoch Bratislavy, jednu novú infekciu má okres Michalovce. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 530 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
17. júla 2020 (11 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (444), Košický kraj 1 (304), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 3 (254), Trenčiansky kraj 1 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 2 (306). 

Najviac infikovaných (2) pribudlo v okresoch hlavného mesta Bratislava. Po jednom prípade zaevidovali v 
okresoch Bardejov, Čadca, Humenné, Košice, Námestovo, Poltár, Prievidza, Revúca a Stropkov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
16. júla 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 160). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (442), Košický kraj 0 (303), Nitriansky 
kraj 4 (139), Prešovský kraj 1 (251), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (304). 

Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: 
Nitra (4), Bratislava (2), Senec (2), Malacky (2), Rimavská Sobota (1), Liptovský Mikuláš (1), Ružomberok (1) a 
Prešov (1). Ide o 10 mužov a 4 ženy, ktorí sú vo veku od 1 do 56 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
15. júla 2020 (24 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 159). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (436), Košický kraj 2 (303), Nitriansky 
kraj 5 (135), Prešovský kraj 5 (250), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (302). 

Pozitívne výsledky boli včera zaznamenané v okresoch Levoča (3), Prešov (2), Čadca (2), Topoľčany (2) 
Bratislava (2), Banská Bystrica (2), Nitra (2), Trenčín (1), Senec (1), Veľký Krtíš (1), Trebišov (1), Košice (1) 
Skalica (1), Lučenec (1), Zlaté Moravce (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 14 mužov a 10 žien vo veku od 13 do 
55 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 514 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
14. júla 2020 (19 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 155). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (433), Košický kraj 1 (301), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 5 (245), Trenčiansky kraj 8 (227), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 1 (300). 

Pozitívne výsledky boli zaznamenané v okresoch: Bánovce nad Bebravou (4), Prešov (4), Prievidza (3), 
Bratislava (2), Žiar nad Hronom (1), Banská Bystrica (1), Košice (1), Dolný Kubín (1), Sabinov (1) a Trenčín (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 507 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 153). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (431), Košický kraj 1 (300), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (240), Trenčiansky kraj 1 (219), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (2), Prievidza (1), Prešov (1), Košice (1) a Rimavská 
Sobota (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
12. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 152). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (239), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
11. júla 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), 
Nitriansky kraj 0 (130), Prešovský kraj 6 (238), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(299). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Sabinov (3), Prešov (2), Čadca (2) a Svidník (1). Sú medzi nimi 
štyria muži a štyri ženy, sú vo veku od 6 do 59 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
10. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v piatok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (429), Košický kraj 1 (299), Nitriansky kraj 1 
(130), Prešovský kraj 5 (232), Trenčiansky kraj 3 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 3 (297). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (7), Námestovo (2), Bardejov (2), Rimavská Sobota 
(2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1), Sabinov (1), Revúca (1), Prešov (1), Poprad (1), Senec 
(1), Nové Mesto nad Váhom (1) a Liptovský Mikuláš (1). Je medzi nimi 13 mužov a 10 žien, sú vo veku od 7 do 
68 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
9. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 149) vo štvrtok zaevidovali 9 nových prípadov pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (421), Košický kraj 1 (298), 
Nitriansky kraj 1 (130), Prešovský kraj 2 (227), Trenčiansky kraj 2 (215), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(294). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Rimavská Sobota (5), Revúca (4), Bratislava (2), Námestovo (2), 
Prešov (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Košice (1), Komárno (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 12 mužov a 7 
žien, sú vo veku od 12 do 89 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 481 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
8. júla 2020 (53 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (419), Košický kraj 12 (297), 
Nitriansky kraj 2 (129), Prešovský kraj 14 (225), Trenčiansky kraj 1 (213), Trnavský kraj 3 (136) a Žilinský kraj 10 
(292). 



Dvanásť pozitívnych prípadov pochádza z okresu Prešov, deväť z okresu Bratislava, deväť z okresu Čadca, 
päť prípadov z okresu Košice, ďalších päť okres Trebišov, dva prípady Košice- okolie, dva nové prípady sú z 
okresu Piešťany, dva okres Sabinov, po jednom prípade okres Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a jeden prípad z okresu Šaľa. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 477 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
7. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v utorok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 5 (408), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 2 (211), Trenčiansky kraj 9 (212), Trnavský kraj 4 (133) a Žilinský kraj 7 (282). 

Najviac infikovaných osôb pribudlo v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Tvrdošín, hlásia tu po päť nových 
prípadov. Štyria pacienti sú z okresu Senica, traja z okresu Senec aj Trenčín. Po dvoch infikovaných potvrdili v 
okresoch Bratislava, Námestovo a Revúca. Po jednom prípade evidujú v okresoch Brezno, Medzilaborce, Prešov, 
Prievidza a Veľký Krtíš. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
6. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (403), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (203), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Pozitívne testovali po jednej osobe v Bratislave a v okrese Nové mesto nad Váhom. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
5. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (402), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (202), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Jediný pozitívny prípad bol v okrese Prievidza. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
4. júla 2020 (15 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (402), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 1 (209), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 10 (275). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
3. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 135) v piatok zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (399), Košický kraj 1 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 3 (208), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 18 (265). 

Pozitívne testovaní pacienti boli vyšetrení v okresoch Tvrdošín (11), Námestovo (6), Revúca (3), Levoča (2) a 
po jednom prípade v okresoch Bratislava, Prešov, Myjava, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Rimavská Sobota a 
Trebišov. Medzi pozitívnymi je 26 mužov a tri ženy, sú vo veku od 7 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
2. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (398), Košický kraj 1 (284), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 10 (199), Trnavský kraj 3 (129) a Žilinský kraj 7 
(247). 

Až desať nových prípadov pochádza z okresu Prievidza, kde boli vysoké čísla aj predchádzajúce dni. Šesť 
nakazených je z okresu Čadca a po jednom prípade evidujú v okresoch Senica, Galanta, Trnava a Žilina. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 



Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
1. júla 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (398), Košický kraj 1 (284), Nitriansky kraj 3 
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. júna 2020 (13 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (380), Košický kraj 3 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (192), Trenčiansky kraj 2 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 7 
(227). 

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

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní 

pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a 
Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1. 
20. júna 2020 (1 nový prípad) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 123) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1 
(199). 

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

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
19. júna 2020 (10 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 123) v piatok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaných ľudí. 

V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (376), Košický kraj 0 (274), Nitriansky kraj 0 (123), 
Prešovský kraj 1 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 (198). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 



12. júna 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 106) v piatok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
V sobotu sa končí núdzový stav vyhlásený vládou SR kvôli koronavírusu 15. marca 2020. V platnosti však 

ostáva mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády 11. marca, čo okrem iného znamená aj to, že obchody 
ostávajú v nedeľu zatvorené… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
5. júna 2020 (2 nové prípady) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v piatok po dlhom čase zaevidovali 2 nové prípady pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263), 
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

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

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
4. júna 2020 (0 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je 0. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je nikto. 



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

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

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

je nikto. 
Podľa minimálneho nárastu nových prípadov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 v posledných dňoch a 

týždňoch možno predpokladať, že koronakrízu na Slovensku sme zvládli. 
21. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie je nikto. 
15. mája 2020 (13 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji neevidovali v piatok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 10 v Žehre (254), Nitriansky kraj 1 
(117), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (175), Trnavský kraj 1 (119) a Žilinský kraj 0 (188). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je jeden pacient. 



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

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

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

je jeden pacient. 
6. mája 2020 (16 prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali v stredu 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 97), 

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 3 (360), Košický kraj 1 (237), Nitriansky kraj 9 (113), Prešovský kraj 0 
(175), Trenčiansky kraj 0 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 2 (188). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žiadny pacient. 
29. apríla 2020 (5 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji evidovali v stredu 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 93), 
ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (350), Košický kraj 1 (234), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 1 
(172), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (178). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
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Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov čaká na 
výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii. 

V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola 
hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak 
stúpol na 14. 

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

19. apríla 2020 (12 nových prípadov) 
- Muž 44 rokov, Bratislava adresa neznáma 
- Muž 53 rokov, Bratislava 



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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen 5 Námestovo  



a 
Muž 5

3 
Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 



Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    



Muž 1
7 

  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    



Muž 4
4 

  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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



16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 



Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 



Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 



adresa 
neznáma 

Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 



Ves 
49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 
27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 
Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 
Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

zdravotníctva 151 ľudí, z toho 40 bolo hospitalizovaných a 111 sa vyliečilo v domácej izolácii. 



Aktuálne je na Slovensku hospitalizovaných v súvislosti s novým koronavírusom podľa údajov NCZI 141 
pacientov. V nemocniciach je s potvrdeným koronavírusom 67 ľudí, s podozrením na toto ochorenie 74. Na JIS sa 
aktuálne nachádza päť pacientov, na pľúcnej ventilácii sú štyria. 

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi



nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 



Michal
ovce 

Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

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

12. apríla 2020 (27 nových prípadov) 
- Muž 31 – okres Košice okolie 
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku 
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku 



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

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 



Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen 2 Snina 



a 2 
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 Prievidza  



4 
Žen

a 
8

3 
Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
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 2 Snina v karanténnej stanici APZ BA 



a 4 
Muž 4

2 
Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 



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

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

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

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

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
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 2 Turčianske v karant. stanici APZ 



a 8 Teplice BA 
Žen

a 
4

2 
Prešov v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

3 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

2 
Pezinok v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Bánovce nad 

Bebr. 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
3

0 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

0 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5 Galanta 



6 
Muž 5

5 
Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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

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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2 Brezno 



8 
Žen

a 
2

6 
Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 



Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 



Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 



Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

29. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž (19), okres Malacky 
- Muž (24), okres Bratislava 
- Muž (26), okres Prievidza 
- Muž (26), okres Vranov nad Topľou 
- Muž (28), okres Trenčín 
- Muž (28), okres Vranov nad Topľou 
- Žena (33), okres Banská Bystrica 
- Žena (34), okres Bratislava 
- Muž (36), okres Senica 
- Žena (40), okres Bratislava 
- Muž (41), okres Bratislava 
- Muž (45), okres Ilava 
- Žena (47) Nové Zámky 
- Žena (49), okres Bratislava 
- Žena (53), okres Banská Bystrica 
- Žena (53), okres Trenčín 
- Muž (55) Trenčín 
- Muž (57), okres Bratislava 



- Muž (57), okres Nové Zámky 
- Muž (61), okres Trenčín 
- Žena (63), okres Topoľčany 
- Muž (73), okres Bratislava 
Pre porovnanie v susednom Česku je aktuálne potvrdených 2 837 prípadov koronavírusu. V nedeľu sa ich 

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

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

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

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

27. marca 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 
- žena, Okres Ružomberok, 
- Žena, Okres Ružomberok 
- Muž, Okres Rimavská Sobota 
- Žena, Okres Bratislava 
- Muž 
- Muž, Okres Martin 
- Žena, Okres Pezinok 
- Žena, UN Martin 
- Žena, Okres Zlaté Moravce 
- Žena 
- Muž, Okres Bratislava, 
- žena, Okres Prievidza 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 
- žena, Okres Myjava, 
- muž, Okres Čadca, 
- Žena, Okres Kežmarok, 
- Muž, Okres Čadca 
- Muž, Okres Košice 
- Žena, Okres Dunajská Streda 
- Muž, Okres Dunajská Streda 
- Muž, UN Martin, 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto 
Vo zverejnených číslach za piatok ešte nie sú zahrnuté testy, ktoré robili súkromné laboratóriá. Z infikovaných 

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

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



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

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

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

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

bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe. 
25. marca 2020 (10 nových prípadov) 
– žena, karanténa Gabčíkovo 
– muž, karanténa Gabčíkovo 
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda – žena, okres Partizánske 
– muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
– žena, okres Považská Bystrica 
– muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 



– žena, okres Zlaté Moravce 
Pacienti z okolia Banskej Bystrice postihnutí koronavírusom sú hospitalizovaní na infektológii v Rooseveltovej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
– muž, FN Nitra, okres Nitra 
– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, drive RÚVZ Košice, okres Čadca 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– žena, FN Trnava, okres Piešťany 
– žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
– žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 
– žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom (cestovateľská 

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

– muž, karanténa Gabčíkovo 



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
– 4 osoby, Bratislava 
– 4 osoby, Žilina 
– 3 osoby, Dunajská Streda 
– 1 osoba, Revúca 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Prešov, 
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku, 
– žena, hospitalizácia, Ružomberok, 
– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, hospitalizácia, Revúca. 
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom: 
„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich 

sú momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej 
karanténe s ľahším priebehom ochorenia.“ 

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

16. marec 2020 (11 nových prípadov) 



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

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

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

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

oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku 
– žena, Martin, 34 rokov, pozitívna cestovateľská anamnéza, má trvalý pobyt v Prahe a bola na lyžovačke v 

Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení 
8. marec 2020 (2 nové prípady) 
– osoba, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch 
– osoba, Senec, domáca izolácia. 
7. marec 2020 (2 nové prípady) 
Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili koronavírus na Slovensku: 



– syn je hospitalizovaný Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB. Je zároveň aj tzv. pacientom „0“, 
teda prvý nosič daného ochorenia. 0d 14. do 15. februára bol v talianskych Benátkach 

– manželka zostala v domácej izolácii 
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee) 
– prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri 

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

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

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné 
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Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre ďalšie okresy. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 

Skalica, Senica, Pezinok a Košice. Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, 
Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-

okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj naďalej. Pre tri okresy Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. V niektorých okresoch Banskobystrického, 
Žilinského a Prešovského kraja treba počítať aj so silnejším vetrom na horách, vydané sú výstrahy prvého stupňa. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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Povodne na Spiši si vyžiadali prvú obeť. V obci Jezersko v Kežmarskom okrese dnes našli utopeného 26-
ročného muža. Informoval o tom Igor Pavlík, hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove s tým, 
že sa čaká na obhliadajúceho lekára. Ešte počas utorkového večera ho strhol rozvodnený potok a vyhlásili po 
ňom pátranie. Dnes dopoludnia jeho telo našli horskí záchranári a konštatovali smrť. 

VIDEO: Veľká voda sa valí cez Krompachy aj Kysak. 
Po prechodnom poklese alebo ustálenosti je väčšina tokov opäť na vzostupe. Ich kulmináciu očakávajú 

meteorológovia v najbližších hodinách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval večer na 
sociálnej sieti. 

Najvážnejšia situácia je podľa SHMÚ v povodiach Moravy a Myjavy, na tokoch v oblasti Malých Karpát, na 
hornej Nitre a povodí Bebravy. Taktiež na dolnej Slanej, v povodiach Hnilca, Hornádu a na rieke Vlára. „Vo 
vymenovaných povodiach je na vodomerných staniciach dosahovaný tretí stupeň povodňovej aktivity,“ spresnili s 
tým, že v súvislosti s protipovodňovou ochranou Banskej Bystrice sa tam uskutočňujú stavebné práce. 

„V priebehu štvrtka budú hladiny vodných tokov pozvoľna klesať. To neplatí pre stredné a dolné úseky väčších 
tokov, kde očakávame vzostupy z dotekania,“ upozornili meteorológovia. Dodali, že výraznejší pokles hladín 
pravdepodobne zabrzdia ďalšie predpovedané zrážky počas piatka. 

Všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí, ktoré disponujú protipovodňovými vozíkmi a vozidlami z projektu 
Aktívne protipovodňové opatrenia, boli v stredu od 16. hodiny uvedené do pohotovosti. TASR o tom informovala 
Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 

https://www.info.sk/sprava/178351/shmu-rozsiril-vystrahu-3-stupna-pred-povodnami-pre-dalsie-okresy/
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Pomáhať majú profesionálnym hasičom v lokalitách, ktoré sú najzasiahnutejšie nepriaznivým počasím a 
zhoršujúcou sa povodňovou situáciou. „Dobrovoľné hasičské zbory obcí budú z dôvodu pretrvávajúceho dažďa v 
pohotovosti až do odvolania,“ spresnila Farkasová. 

Hron sa vylial v blízkosti záhradkárskej osady 
Minimálne na dvoch miestach vo Zvolene je pre dlhotrvajúci dážď vážna situácia. TASR o tom informoval 

hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že rieka Hron sa vyliala v blízkosti záhradkárskej osady na Podborovej, 
kde ohrozuje majetok Zvolenčanov, ale aj životy hospodárskych zvierat. 

„Práve na tomto mieste zasahovali štátni i dobrovoľní hasiči, s ktorými spolupracujú naši ľudia z mestského 
komunálneho strediska. Vrecia s pieskom dokonca pomáhajú plniť naši zamestnanci, ktorí za bežných okolností 
spolupracujú pri archeologickom výskume na Pustom hrade,“ uviedla k situácii primátorka mesta Zvolen Lenka 
Balkovičová. 

Rieka Slatina zas ohrozila chatárov v rekreačnej oblasti Červený medokýš, keď sa vyliala na jeden z úsekov 
cesty. Mestská polícia odkláňa vodičov na náhradnú trasu cez sedlo Pustého hradu. 

V Banskej Bystrici uzavreli podchod aj most 
V Banskej Bystrici platí od stredy druhý stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Hrona a jeho prítokoch v 

rámci okresu Banská Bystrica. Rieka sa z koryta zatiaľ nevyliala. TASR o tom informoval banskobystrický 
magistrát. Dočasne uzavreli podchod aj most. V stredu zasadala Krajská povodňová komisia a Povodňová 
komisia mesta Banská Bystrica. Pre intenzívne lejaky bolo nutné prijať nevyhnutné opatrenia. 

Na miestach, kde v súčasnosti nie je dokončená výstavba protipovodňových múrov, osádza Slovenský 
vodohospodársky podnik a Hasičský a záchranný zbor SR mobilné hradenia a vrecia. 

„Zároveň dochádza k dočasnému uzavretiu podchodu pod malou železničnou stanicou na Hronskom 
predmestí a až do odvolania k uzavretiu mosta na Ulici 9. mája. Doprava bude presmerovaná v smere na 
Mičinskú cestu a Cestu k Smrečine tak, ako počas výstavby protipovodňových opatrení v tomto úseku v letných 
mesiacoch,“ informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. 

O uzavretí mostu vedúceho ponad Hron informovala aj banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s 
tým, že jediný prejazdný ostáva most pri Smrečine. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián 
Bocák doplnil, že uzávera platí aj pre peších. 

Pre vyliatu Handlovku kolabuje v Prievidzi doprava 
Už druhý deň ovplyvňuje dopravu v meste vysoká hladina rieky Handlovka. Tá sa vyliala na cestu pod 

mostami na Nábreží sv. Metoda a samospráva v spolupráci s políciou bola nútená komunikáciu uzavrieť. 
„Podľa informácií z varovného systému by nemalo nastať vyliatie rieky Handlovka v inom priestore ako v 

lokalite pod mostami. Situáciu monitorujeme a v prípade zmien budeme informovať,“ uviedla počas dňa na 
sociálnej sieti prievidzská samospráva. 

Aktuálne informácie z dopravného servisu však hovoria, že doprava v Prievidzi kolabuje. Samospráva 
potvrdila, že situácia si vyžiadala uzavretie ďalších cestných komunikácií, tentoraz križovatky Nábrežia sv. 
Metoda a Šumperskej ulice. 

Rieka Handlovka na vodomernej stanici v Prievidzi naďalej stúpa, o 12:00 mala jej hladina 126 cm, o 17:00 
hydrológovia namerali 161 cm, čo o 30 centimetrov prekračuje hranicu tretieho stupňa povodňovej aktivity. 

V Krompachoch evakuovali 1000 ľudí 
Na Hornádskej ulici v meste Krompachy, kde sa vyliala rieka Hornád, je situácia naďalej kritická. Z domov už 

evakuovali okolo 1000 ľudí. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová. 
Tretí stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu v meste vyhlásili už od utorka od 21.00 h. Hasiči stavali 

do noci protipovodňové zábrany, ale Hornád je silný a nepomohlo to, v stredu nadránom okolo tretej sa voda 
začala zdvíhať. Momentálne je hladina ustálená a postupne klesá. Dúfame, že sa v noci nezdvihne, povedala 
Rušinová. 

Na Hornádskej ulici je zaplavený celý úsek od hlavnej elektrickej rozvodne až po zberný dvor a komunitné 
centrum. V oblasti zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí evakuovali ľudí z rodinných a bytových 
domov. Podľa sprostredkovaných informácií je v obydliach voda na úrovni okolo 20 až 30 centimetrov. Situácia 
nie je až taká vážna ako pred desiatimi rokmi, kde boli v tej istej oblasti zaliate celé prízemia v domoch, 
skonštatovala primátorka. 

Ako ďalej priblížila, pre evakuovaných ľudí je zabezpečené ubytovanie aj strava. Školopovinné deti 
premiestnili do základnej a špeciálnej školy a do telocvične išli matky s deťmi. Ďalším priestorom, ktorý vyhradili 
pre evakuovaných, je centrum voľného času. Do komunitného centra, ktorého zriaďovateľom je občianske 
združenie Ľudia a perspektíva, zase umiestnili mužov. Uvidíme, ako sa bude večer situácia vyvíjať a podľa toho 
máme ešte pripravenú ubytovňu v Starej Maši, dodala primátorka. 

Situácia v obci Kysak je podľa starostu vážna 
Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, povedal starosta 

Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí evakuovali v utorok, 
niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. 

„Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa 
nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ 
spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty. 

Väčšina tých, ktorým domy zaplavilo, si veci presťahovala na poschodie a presunula sa k známym – prípadne 
do miesta svojho trvalého bydliska. V utorok večer v obci preventívne pre vybrežením sa rieky osádzali 
protipovodňové vaky. Podľa starostu sa v stredu ráno ukázalo, že to bolo zbytočné. 

„Voda je taká vysoká, že to nestačí. Prognózy vyzerajú zle. Kulminácia toku by mala nastať až niekedy v 
piatok, úroveň hladiny Hornádu bude dovtedy rásť,“ dodal. 



Hraničný priechod Moravský sv. Ján – Hohenau je uzavretý 
Z dôvodu zvýšenej hladiny rieky Morava bol popoludní uzavretý hraničný priechod Moravský sv. Ján – 

Hohenau. Informuje o tom polícia Trnavského kraja na sociálnej sieti. Hladina na mieste dosahuje hodnotu 4,7 
metra, čo je dvojnásobok oproti bežnému stavu. 

Polícia upozornila tiež, že v okrese Skalica sú zvýšené hladiny viacerých miestnych potokov a vyzvala na 
pozornosť. Zaplavené sú aj niektoré úseky ciest iných okresov kraja. 

Výstrahy pred záplavami platia pre celé Slovensko 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pre povodňami z trvalých dažďov pre celé 

územie Slovenska. Ako SHMÚ ďalej informuje na svojej internetovej stránke, najvyšší tretí stupeň výstrahy 
meteorológovia vyhlásili pre okresy Trnava, Pezinok, Senica, Skalica, Prievidza, Bytča, Turčianske Teplice, 
Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Košice a Košice okolie. 

Výstraha druhého stupňa platí pre okresy na strednom Slovensku a výstraha prvého stupňa pre všetky 
ostatné okresy. Väčšina vydaných výstrah trvá do dnešného večera, štvrtkového rána, prípadne až do odvolania. 

Rovnako pre celé územie SR platia výstrahy pred dažďom. Výstrahy tretieho stupňa, kedy môže napršať 40 
až 80 milimetrov zrážok platia pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice okolie. Výstraha druhého stupňa 

platí pre okresy severného a stredného Slovenska a výstraha prvého stupňa pre zvyšok krajiny. Tento stav má 
podľa meteorológov pretrvávať do dnešnej polnoci. 

V priebehu jedného dňa napršalo od 15 do takmer 100 mm zrážok 
Za posledných 24 hodín napršalo od 15 do 50 mm zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých 

Karpát od 50 do 75 mm, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn meteorológovia zaznamenali v Smoleniciach, a to 
96,7 mm. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti. 
Meteorológovia dodávajú, že hlboká tlaková níž aj dnes prinesie zrážky, ktoré prispejú k pretrvaniu povodňovej 
situácie. 

Povodňová situácia je podľa SHMÚ vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. „Na väčšine horných úsekov 
tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných 
hladín (pri vysokom vodnom stave). Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v 
oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín,“ informuje 
SHMÚ. 

Tlaková níž sa začne popoludní vypĺňať a počas neskorého večera a nočných hodín očakávajú 
meteorológovia ustávanie zrážok na väčšine územia. 

„Podľa takéhoto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Dunaji mierny vzostup, na 
ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých vodných stavoch, v popoludňajších hodinách 
vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia stupňa povodňovej aktivity aj 
v ďalších staniciach,“ dopĺňa SHMÚ s tým, že hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by mali 
kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas štvrtka 15. októbra. V stredných a 
najmä dolných častiach tokov je podľa SHMÚ potrebné počítať s dotekaním. 

Hasiči zasahovali 175-krát 
Slovenskí hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín v súvislosti s intenzívnym dažďom celkovo 175-krát. 

Situácia bola vážna najmä na východe a severe krajiny. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 

Najviac práce mali v Košickom kraji, kde boli privolaní k 41 udalostiam. Nasleduje Žilinský kraj s 33 a 
Prešovský kraj s 26 zásahmi. V Banskobystrickom kraji potrebovali pomoc hasičov pre nepriaznivé počasie 23-
krát, v Trenčianskom kraji 18-krát a v Bratislavskom kraji 17-krát. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči desaťkrát a 
v Nitrianskom kraji zaevidovali sedem výjazdov. 

„Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných 
domov. Vykonávali monitoring a kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných 
komunikácii,“ priblížila Križanová s tým, že v niekoľkých prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri 
vybrežených riekach a potokoch. „Hasiči na mnohých miestach naďalej zasahujú,“ doplnila Križanová. 

V obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, 
ktoré museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020 Autor: TASR (František Iván) 
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Povodne na Spiši si vyžiadali prvú obeť. V obci Jezersko v Kežmarskom okrese dnes našli utopeného 26-
ročného muža. Informoval o tom Igor Pavlík, hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove s tým, 
že sa čaká na obhliadajúceho lekára. Ešte počas utorkového večera ho strhol rozvodnený potok a vyhlásili po 
ňom pátranie. Dnes dopoludnia jeho telo našli horskí záchranári a konštatovali smrť. 
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Tretí stupeň povodňovej aktivity vykazuje čoraz viac tokov na západe krajiny. Na východe začínajú hladiny 
postupne klesať, informuje OZ Severe Weather Slovakia. 

Všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí, ktoré disponujú protipovodňovými vozíkmi a vozidlami z projektu 
Aktívne protipovodňové opatrenia, boli v stredu od 16. hodiny uvedené do pohotovosti. TASR o tom informovala 
Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 

Pomáhať majú profesionálnym hasičom v lokalitách, ktoré sú najzasiahnutejšie nepriaznivým počasím a 
zhoršujúcou sa povodňovou situáciou. „Dobrovoľné hasičské zbory obcí budú z dôvodu pretrvávajúceho dažďa v 
pohotovosti až do odvolania,“ spresnila Farkasová. 

Pre vyliatu Handlovku kolabuje v Prievidzi doprava 
Už druhý deň ovplyvňuje dopravu v meste vysoká hladina rieky Handlovka. Tá sa vyliala na cestu pod 

mostami na Nábreží sv. Metoda a samospráva v spolupráci s políciou bola nútená komunikáciu uzavrieť. 
„Podľa informácií z varovného systému by nemalo nastať vyliatie rieky Handlovka v inom priestore ako v 

lokalite pod mostami. Situáciu monitorujeme a v prípade zmien budeme informovať,“ uviedla počas dňa na 
sociálnej sieti prievidzská samospráva. 

Aktuálne informácie z dopravného servisu však hovoria, že doprava v Prievidzi kolabuje. Samospráva 
potvrdila, že situácia si vyžiadala uzavretie ďalších cestných komunikácií, tentoraz križovatky Nábrežia sv. 
Metoda a Šumperskej ulice. 

Rieka Handlovka na vodomernej stanici v Prievidzi naďalej stúpa, o 12:00 mala jej hladina 126 cm, o 17:00 
hydrológovia namerali 161 cm, čo o 30 centimetrov prekračuje hranicu tretieho stupňa povodňovej aktivity. 

V Krompachoch evakuovali 1000 ľudí 
Na Hornádskej ulici v meste Krompachy, kde sa vyliala rieka Hornád, je situácia naďalej kritická. Z domov už 

evakuovali okolo 1000 ľudí. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová. 
Tretí stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu v meste vyhlásili už od utorka od 21.00 h. Hasiči stavali 

do noci protipovodňové zábrany, ale Hornád je silný a nepomohlo to, v stredu nadránom okolo tretej sa voda 
začala zdvíhať. Momentálne je hladina ustálená a postupne klesá. Dúfame, že sa v noci nezdvihne, povedala 
Rušinová. 

Na Hornádskej ulici je zaplavený celý úsek od hlavnej elektrickej rozvodne až po zberný dvor a komunitné 
centrum. V oblasti zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí evakuovali ľudí z rodinných a bytových 
domov. Podľa sprostredkovaných informácií je v obydliach voda na úrovni okolo 20 až 30 centimetrov. Situácia 
nie je až taká vážna ako pred desiatimi rokmi, kde boli v tej istej oblasti zaliate celé prízemia v domoch, 
skonštatovala primátorka. 

Ako ďalej priblížila, pre evakuovaných ľudí je zabezpečené ubytovanie aj strava. Školopovinné deti 
premiestnili do základnej a špeciálnej školy a do telocvične išli matky s deťmi. Ďalším priestorom, ktorý vyhradili 
pre evakuovaných, je centrum voľného času. Do komunitného centra, ktorého zriaďovateľom je občianske 
združenie Ľudia a perspektíva, zase umiestnili mužov. Uvidíme, ako sa bude večer situácia vyvíjať a podľa toho 
máme ešte pripravenú ubytovňu v Starej Maši, dodala primátorka. 

Situácia v obci Kysak je podľa starostu vážna 
Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, povedal starosta 

Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí evakuovali v utorok, 
niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. 

„Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa 
nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ 
spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty. 

Väčšina tých, ktorým domy zaplavilo, si veci presťahovala na poschodie a presunula sa k známym – prípadne 
do miesta svojho trvalého bydliska. V utorok večer v obci preventívne pre vybrežením sa rieky osádzali 
protipovodňové vaky. Podľa starostu sa v stredu ráno ukázalo, že to bolo zbytočné. 

„Voda je taká vysoká, že to nestačí. Prognózy vyzerajú zle. Kulminácia toku by mala nastať až niekedy v 
piatok, úroveň hladiny Hornádu bude dovtedy rásť,“ dodal. 

Hraničný priechod Moravský sv. Ján – Hohenau je uzavretý 
Z dôvodu zvýšenej hladiny rieky Morava bol popoludní uzavretý hraničný priechod Moravský sv. Ján – 

Hohenau. Informuje o tom polícia Trnavského kraja na sociálnej sieti. Hladina na mieste dosahuje hodnotu 4,7 
metra, čo je dvojnásobok oproti bežnému stavu. 

Polícia upozornila tiež, že v okrese Skalica sú zvýšené hladiny viacerých miestnych potokov a vyzvala na 
pozornosť. Zaplavené sú aj niektoré úseky ciest iných okresov kraja. 

Výstrahy pred záplavami platia pre celé Slovensko 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pre povodňami z trvalých dažďov pre celé 

územie Slovenska. Ako SHMÚ ďalej informuje na svojej internetovej stránke, najvyšší tretí stupeň výstrahy 
meteorológovia vyhlásili pre okresy Trnava, Pezinok, Senica, Skalica, Prievidza, Bytča, Turčianske Teplice, 
Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Košice a Košice okolie. 

Výstraha druhého stupňa platí pre okresy na strednom Slovensku a výstraha prvého stupňa pre všetky 
ostatné okresy. Väčšina vydaných výstrah trvá do dnešného večera, štvrtkového rána, prípadne až do odvolania. 

Rovnako pre celé územie SR platia výstrahy pred dažďom. Výstrahy tretieho stupňa, kedy môže napršať 40 
až 80 milimetrov zrážok platia pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice okolie. Výstraha druhého stupňa 

platí pre okresy severného a stredného Slovenska a výstraha prvého stupňa pre zvyšok krajiny. Tento stav má 
podľa meteorológov pretrvávať do dnešnej polnoci. 

V priebehu jedného dňa napršalo od 15 do takmer 100 mm zrážok 



Za posledných 24 hodín napršalo od 15 do 50 mm zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých 
Karpát od 50 do 75 mm, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn meteorológovia zaznamenali v Smoleniciach, a to 
96,7 mm. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti. 
Meteorológovia dodávajú, že hlboká tlaková níž aj dnes prinesie zrážky, ktoré prispejú k pretrvaniu povodňovej 
situácie. 

Povodňová situácia je podľa SHMÚ vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. „Na väčšine horných úsekov 
tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných 
hladín (pri vysokom vodnom stave). Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v 
oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín,“ informuje 
SHMÚ. 

Tlaková níž sa začne popoludní vypĺňať a počas neskorého večera a nočných hodín očakávajú 
meteorológovia ustávanie zrážok na väčšine územia. 

„Podľa takéhoto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Dunaji mierny vzostup, na 
ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých vodných stavoch, v popoludňajších hodinách 
vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia stupňa povodňovej aktivity aj 
v ďalších staniciach,“ dopĺňa SHMÚ s tým, že hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by mali 
kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas štvrtka 15. októbra. V stredných a 
najmä dolných častiach tokov je podľa SHMÚ potrebné počítať s dotekaním. 

Hasiči zasahovali 175-krát 
Slovenskí hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín v súvislosti s intenzívnym dažďom celkovo 175-krát. 

Situácia bola vážna najmä na východe a severe krajiny. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 

Najviac práce mali v Košickom kraji, kde boli privolaní k 41 udalostiam. Nasleduje Žilinský kraj s 33 a 
Prešovský kraj s 26 zásahmi. V Banskobystrickom kraji potrebovali pomoc hasičov pre nepriaznivé počasie 23-
krát, v Trenčianskom kraji 18-krát a v Bratislavskom kraji 17-krát. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči desaťkrát a 
v Nitrianskom kraji zaevidovali sedem výjazdov. 

„Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných 
domov. Vykonávali monitoring a kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných 
komunikácii,“ priblížila Križanová s tým, že v niekoľkých prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri 
vybrežených riekach a potokoch. „Hasiči na mnohých miestach naďalej zasahujú,“ doplnila Križanová. 

V obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, 
ktoré museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020 Autor: TASR (František Iván) 

[Späť na obsah] 

 
 

42. VEĽKÝ PREHĽAD nemocníc: Počet nakazených zdravotníkov stúpa! 

Nemocnice pridávajú lôžka 
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BRATISLAVA – Kapacity v nemocniciach sa aj naďalej napĺňajú a mnohé z nich pristúpili k reprofilizácii lôžok, 
aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom s koronavírusom. Počet hospitalizovaných však každým 
dňom stúpa a medzi infikovanými je však čoraz viac lekárov a zdravotníkov. Podľa Úradu verejného zdravotníctva 
sa väčšina z nich nakazila mimo svojho pracoviska. Zdravotníkom pomáha aj armáda. 

Podľa údajov zo začiatku týždňa má momentálne koronavírus vyše 730 pracovníkov, ktorý sa podľa úradu 
infikovali mimo svojho pracoviska. Ich počet stále stúpa. O pacientov s koronavírusom sa starajú v dvanástich 
nemocniciach. Problémom je aj stúpajúci počet hospitalizovaných. Niekoľko nemocníc malo minulý týždeň takmer 
plné kapacity, práve preto pristúpilo k reprofilizácii 11 nemocníc. 

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

Nemocnice musia uvoľňovať lôžka 
Na Slovensku je vo všeobecnosti 460 infekčných lôžok v 11 nemocniciach po celom Slovensku. „V súvislosti s 

COVID-19 už viaceré nemocnice pristúpili k reprofilizácii lôžok, teda zmene ich účelu z iného poskytovania 
zdravotnej starostlivosti na účel pre pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, preto aktuálne je 
reprofilizovaných a k dispozícii presne 627 lôžok,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana 
Eliášová. „To znamená, že 627 lôžok vieme aktuálne použiť pre pacientov s ochorením COVID-19 alebo s 
podozrením naň.“ 

Zdroj: MZ SR 
Hospitalizovaných je stále viac 
Podľa aktuálnych štatistík je v nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň 

hospitalizovaných 393 pacientov, na JIS je 12 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 36 osôb. „V 

https://www.topky.sk/cl/10/1986029/VELKY-PREHLAD-nemocnic--Pocet-nakazenych-zdravotnikov-stupa--Nemocnice-pridavaju-lozka
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prípade potreby vieme reprofilizovať ďalšie lôžka, nemocnice nahlasujú údaje na dennej báze, systém 
poskytovania zdravotnej starostlivosti vieme preto v predstihu a kvalitne pripraviť, aby sme v predstihu mali 
pripravené kapacity a ľudia na Slovensku dostali plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť,“ dodala. 

Zdroj: MZ SR 
Počet nakazených lekárov a zdravotníkov stúpa 
Na Slovensku sa od začiatku pandémie koronavírusu nakazilo 1 193 zdravotníkov. „Dôležitým faktom je, že 

864 z nich sa nakazilo mimo svojho pracoviska. Z doteraz nakazených bolo 298 lekárov, z nich 223 sa nakazilo 
mimo svojej práce,“ uviedol hovorca ÚVZ SR Marek Eliáš. Aktuálne je pozitívnych 732 zdravotníckych 
pracovníkov. „Mimo svojho pracoviska sa nakazilo 586 z nich. Nový koronavírus má aktuálne 177 lekárov, z nich 
144 sa nakazilo mimo svojej prác,“ dodal. Pozrite si prehľad, aká je situácia v nemocniciach, ktoré sa starajú o 
COVID pacientov. 

Univerzitná nemocnica v Bratislave 
24 nakazených zdravotníkov 
UNB môže v tejto fáze reprofilizovať 130 lôžok, ktoré budú určené pre COVID pacientov. „V Univerzitnej 

nemocnici Bratislava máme aktuálne pozitívne testovaných 24 zdravotníkov (v rámci všetkých našich piatich 
nemocníc). Všetci títo zdravotníci sú bezpríznakoví, nevykazujú žiadne klinické príznaky ochorenia,“ uviedla pre 
Topky hovorkyňa UNB Eva Kliská. Ihneď po zistení pozitívneho testovania boli zdravotníci odoslaní do domácej 
izolácie, kde na ôsmy až deviaty deň absolvujú opakované testovanie. „Aj vďaka aktívnemu vyhľadávaniu, ktoré 
pravidelne realizujeme na všetkých našich pracoviskách sme včas odhalili pozitívnych zamestnancov a zabránili 
tak ďalšiemu šíreniu,“ dodala na adresu infikovaných zdravotníkov. 

Zdroj: MZ SR 
Hospitalizovaných je 27 pacientov 
UNB zatiaľ nepristúpila k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov a zdravotnú starostlivosť poskytuje v 

plnom rozsahu. „To sa však môže aj vzhľadom k vývoju epidemiologickej situácii zmeniť. O prípadných zmenách 
budeme pacientov včas informovať. V súčasnosti je v nemocnici hospitalizovaných 27 pacientov s potvrdeným 
COVID-19,“ povedala s tým, že u piatich je na koronavírus podozrenie. „Žiadni pacient nie je napojení na ÚPV, 
nikto nie je na JIS,“ dodala Kliská. 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Stúpajú počty nakazených zdravotníkov 
UNLP Košice má aktuálne potvrdený koronavírus u 16 zamestnancov z deviatich medicínskych pracovísk. 

„Momentálne testujeme ďalších zamestnancov i pacientov, s ktorými mohli prísť do styku. Otestovali sme už 
stovky ľudí, na výsledky testov čakáme,“ povedal Martin Paulo, výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-
preventívnu starostlivosť. „Vzhľadom na vzrastajúci počet infikovaných sme pozastavili plánované operácie a 
hospitalizácie. Akútna operatíva funguje v plnom rozsahu, t.z. že o traumatologických, onkologických pacientov 
alebo tam, kde hrozí riziko poškodenia zdravia funguje zdravotná starostlivosť na 100 %,“ doplnil výkonný riaditeľ 
Paulo. 

„Vo všeobecnosti platí, že naši zamestnanci v prípade akýchkoľvek prejavov respiračnej infekcie alebo iných 
príznakov v súvislosti s COVID-19 nevykonávajú zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícki zamestnanci pri kontakte s 
pacientom používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a pri ich použití je riziko prenosu infekcie na 
pacienta minimálne,“ zdôraznil riaditeľ Paulo. 

Zdroj: MZ SR 
Študentov dočasne k pacientom nepustia 
„Epidemiologická situácie nie je priaznivá, preto sme dočasne pozastavili aj prax medikov a študentov 

stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé nemocnice prerušili aj odborné stáže svojich lekárov, ktorí sa 
pripravovali na atestácie a presúvajú si ich späť na vlastné pracoviská,“ povedal riaditeľ Kizek. 

Počet hospitalizovaných pacientov stúpol na 40 
V košickej nemocnici stúpol počet hospitalizovaných pacientov za týždeň o viac než 20. „Kým pred týždňom 

sme hospitalizovali 16 infikovaných, dnes ich je spolu 40. Z nich piati pacienti sú napojení na umelú pľúcnu 
ventiláciu,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Vzhľadom na to, že počet infikovaných pribúda, 
nemocnica vyčlenila všetky lôžka na Klinike infektológie a cestovnej medicíny pre pacientov nakazených 
koronavírusom. „Ide spolu o 50 lôžok, vrátane šiestich na JIS. Momentálne sú obsadené na 70%,“ informoval 
výkonný riaditeľ UNLP Košice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek. 

Infekční pacienti s inými ochoreniami sú hospitalizovaní v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva. Aktuálne 
sú tam umiestnení 7-mi pacienti. „Pre pozitívnych pacientov sú pripravené priestory Kliniky pneumológie a 
ftizeológie. Ak by ani tie nepostačovali, vyčleníme lôžka na neurologickom oddelení. Bežní pacienti z týchto 
oddelení budú dočasne presunutí na iné medicínske pracoviská,“ doplnil výkonný riaditeľ Kizek. 

Zdroj: MZ SR 
Vypomáhajú aj profesionálni vojaci 
Pri veľkokapacitnom odberovom mieste (VOM) na Ipeľskej od minulého týždňa vypomáhajú dvaja príslušníci 

ozbrojených síl SR, ktorí usmerňujú dopravu a dohliadajú na plynulosť testovania. Vo VOM aktuálne odoberáme 
350 vzoriek denne, spočiatku to bolo do 300 vzoriek. Prvých niekoľko stoviek antigénových testov mala UNLP 
Košice k dispozícii najprv na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. „Vzhľadom na to, že sa osvedčili, zakúpili 
sme ďalšie dve tisícky antigénových testov, ktoré používame od piatka na testovanie pacientov, zamestnancov a 
oteckov pri pôrode,“ spresnil Kizek. UNLP aktuálne očakáva ďalších niekoľko tisíc antigénových testov, ktoré boli 
obstarané vládou SR. 

Fakultná Nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
Viac ako 40 nakazených zdravotníkov 



K 13. októbru je v prešovskej nemocnici 44 hospitalizovaných pacientov s koronavírusom. „Piati pacienti sú na 
JIS a štyria pacienti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie,“ 
uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková. Ešte minulý týždeň evidovala nemocnica 8 pozitívnych 
lekárov, 19 zdravotných sestier, štyroch sanitárov a troch iných zdravotníckych pracovníkov. Začiatkom týždňa 
ich počet stúpol celkovo na 44 z celkového počtu 2 539 zamestnancov. Pozitívni zamestnanci sú v domácej 
izolácii. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zatiaľ pokračuje v plnom rozsahu. 

Zdroj: MZ SR 
Nemocnica má v súčasnosti k dispozícii 36 infektologických lôžok. „Na základe príkazu Ministerstva 

zdravotníctva SR sme reprofilizovali ďalších 44 lôžok. V prípade potreby sme v súlade s pandemickým plánom 
pripravení na reprofilizáciu ďalších lôžok,“ dodala hovorkyňa.Od utorka v zmysle pandemického plánu nemocnica 
obmedzuje plánované operácie. 

Nemocnica Poprad 
V popradskej nemocnici momentálne evidujú tiež vyše 46 nakazených pracovníkov. Ešte začiatkom týždňa ich 

bolo o šesť menej. „Ide o 7 lekárov, 29 sestier a praktických sestier a 7 sanitárov,“ uviedla pre Topky hovorkyňa 
nemocnice Sylvia Galajda. Personál je po celý čas testovaný v rámci kapacitných možností laboratórií, ktoré 
vyhodnocujú testy a odberových setov, ktoré sú k dispozícií. „Kapacitne si vypomáhame personálom z iných 
oddelení,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v nemocnici platí niekoľko opatrení. ako je absolútny zákaz návštev, tiráž 
pacientov pri hlavnom vstupe do nemocnice, teda triedenie pacientov a ďalšie. V nemocnici sa momentálne 
nachádza 12 pacientov s koronavírusom. 

Zdroj: MZ SR 
Nemocnica zároveň pristúpila k odloženiu plánovaných operácií. „Pozastavili sme plánovanú operatívu, 

pokračuje onkooperatíva, akútna operatíva a pôrody. Pozitívni zamestnanci alebo zamestnanci v karanténe sú 
vyradení zo služieb. Uplatňované sú princípy bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti a prísne dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologických opatrení,“ dodala Galajda. 

Fakultná nemocnica Trenčín 
Desiatky pozitívnych zdravotníkov aj v Trenčíne 
Fakultná nemocnica Trenčín momentálna eviduje 9 pozitívne testovaných lekárov, 11 sestier, jedného 

sanitára a jedného fyzioterapeuta. „Zároveň ďalších 819 vykonaných testov u našich zamestnancov bolo 
negatívnych. Personál naďalej priebežne testujeme,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. 

Pozitívne testovaní personál sa nachádza v domácej karanténe. „Dočasne sme obmedzili plánované 
operácie, s výnimkou akútnych a onkologických pacientov,“ uviedla. Pre pacientov, ktorý majú koronavírus alebo 
u ktorých je naň podozrenie, je vyčlenený samostatný pavilón so 100 lôžkami. „K dnešnému dňu je tu 
hospitalizovaných 41 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, dvaja pacienti čakajú na výsledky. Na 
vyčlenenej časti COVID na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny máme 6 pacientov,“ dodala Holecová. 

Zdroj: MZ SR 
Fakultná Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
14 pozitívnych zamestnancov 
V banskobystrickej nemocnici takisto stúpa počet nakazených pacientov, ale aj zdravotníkov. K 13. októbru je 

v nemocnici hospitalizovaných 22 pozitívnych pacientov, z toho traja sú na umelej pľúcnej ventilácii. Počet 
pozitívne testovaných zamestnancov je 14, uvádza stránka. „Ubezpečujeme Vás, že v nemocnici platia prísne 
hygienicko-epidemiologické pravidlá a riziko šírenia nákazy v nemocnici je minimálne. Personál, ktorý je pozitívne 
testovaný na COVID – 19 je izolovaný v karanténe, nestará sa o pacientov,“ uvádza nemocnica. 

„Všetci sú v karanténe. Nikto zo zamestnancov sa nenakazil v nemocnici. Ústavný epidemiológ priebežne 
dohľadáva kontakty a prijíma opatrenia,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Rušenie 
plánovaných operácii zatiaľ nemocnica nemá v pláne. „Aktuálne máme ešte kapacity pre pacientov s COVID – 19 
nenaplnené,“ dodala na adresu kapacity v nemocnici. 

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce 
Najmenej nakazených zdravotníkov 
Aktuálne je na michalovskej infektológii hospitalizovaných 20 pacientov, pričom u 18-ich z nich je potvrdené 

ochorenie COVID-19. „Zdravotný stav žiadneho pacienta si aktuálne nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu 
ventiláciu. Celkovo bolo dosiaľ na infektologickom pracovisku v súvislosti s COVID-19 od začiatku epidémie 
hospitalizovaných 320 pacientov a vyše 4700 bolo ambulantne vyšetrených,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Jana 
Fedáková. Infektologické pracovisko má vrátane už pripravených reprofilizovaných lôžok kapacitu 57 lôžok (35 
infektológia + 22 reprofilizácia). 

Michalovská nemocnica otestovala už vyše 650 zdravotníkov. „Aktuálne je koronavírus potvrdený u dvoch 
zdravotníkov, obaja sa infikovali mimo zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť 
bez obmedzení. V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená centrálna triáž pacientov,“ dodala Fedáková. 

Univerzitná nemocnica Martin 
13 pozitívnych zdravotníkov 
V martinskej nemocnici je momentálne hospitalizovaných 35 pacientov s koronavírusom, z toho sedem je na 

umelej pľúcnej ventilácii, na aristických lôžkach, a šesť pacientov je na JIS. „Ostatní pacienti majú stredne ťažký 
priebeh ochorenia a sú hospitalizovaní na štandardných lôžkach. Čo sa týka výskytu pozitivity na COVID u našich 
zdravotníkov, k dnešnému dňu ich máme v karanténe 13,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. 

Zdravotníci sa testujú priebežne podľa vývoja epidemiologickej situácie. „Pretestovaní sú tí, ktorí boli v 
nechránenom kontakte s iným covid pozitívnym človekom. Prípadne tí, ktorí vykazujú známky akútneho 
respiračného ochorenia,“ dodala hovorkyňa. V nemocnici už aktuálne redukujú plánované hospitalizácie. „Súvisí 
to priamo s reprofilizáciou nemocnice na väčší počet COVID lôžok, nakoľko k týmto potrebujeme presúvať 



zdravotníkov zo štandardnej prevádzky,“ uviedla s tým, že kapacitne situáciu nemocnica nateraz zvláda. „Na 
exponované pracoviská však už presúvame zdravotníkov z interných zdrojov. Pri extrémnom náraste COVID 
pozitívnych pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu, môže aj u nás nastať problém so zdravotným 
personálom,“ dodala Kapustová. 

Fakultná nemocnica Nitra 
„Aktuálne máme hospitalizovaných 29 pacientov na Infekčnej klinike, 26 COVID-19 pozitívni, 3 s podozrením 

na COVID-19,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubincová. „Na reprofilizovaných lôžkach je 
hospitalizovaných 6 pacientov, na KAIM (Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, pozn. red.) 1 pacient 
(vyžaduje pripojenie na ÚPV),“ uviedla. V nitrianskej nemocnici evidujú 23 zamestnancov, u ktorých bol potvrdený 
koronavírus. 

Vzhľadom na naplnenie prvej fázy riešenia COVID pandémie pristúpila nemocnica v súlade s rozhodnutím 
RÚVZ so sídlom v Nitre k reprofilizácii lôžok Pavilónu chirurgických disciplín. „Zároveň sme pripravili reprofilizáciu 
lôžok Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je 
zabezpečené v nezmenenom rozsahu. Individuálne zvažujeme každý elektívny operačný výkon s ohľadom na 
vývin aktuálnej epidemiologickej situácie. Paleta elektívnej operatívy zostáva zachovaná, podľa vývoja situácie 
reagujeme na počty a rozsah elektívnej operatívy priebežne,“ dodala Kubincová. 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 
V nemocnici v Lučenci evidujú k 13. októbru dvoch nakazených lekárov a jednu zdravotnú sestru. „PCR testy 

boli urobené všetkým zamestnancom príslušného oddelenia. Pozitívny zamestnanci sú v karanténe,“ uviedla pre 
Topky riaditeľka nemocnice Daniela Pršebicová. Situáciu v okrese zatiaľ zvládajú a plánované operácie sa 
nerušia. „Na infekčnom oddelení je celkom hospitalizovaných 10 pacientov, z toho 4 pacienti na JIS a jeden je na 
umelej pľúvnej ventilácii," dodala. 

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku 
Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom u zamestnancov Ústrednej vojenskej nemocnice 

(ÚVN) SNP v Ružomberku stúpol na 27. Uviedla hovorkyňa ÚVN Petra Dišková. Nemocnica má aktuálne 106 
reprofilizovaných lôžok. „Z nich je 54 obsadených, voľných je ešte 52," dodala hovorkyňa ÚVN. 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi 
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 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] 

 
 

43. Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov 
[14.10.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-vystrahy-3-stupna-pred-povodn/500169-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračné foto. Foto: TASR- Roman Hanc 
Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 

stupňa pred vetrom na horách. 
Bratislava 14. októbra (TASR) – Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre 

desať okresov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. Výstraha sa 
týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová 
Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého stupňa 
pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

[Späť na obsah] 
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44. Minúta po minúte: Pre viaceré okresy platí tretí stupeň výstrahy pred 

povodňami 
[14.10.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22509719/pocasie-povodne-dazd-sledujeme-minutu-po-minure.html 

 
 

Vytrvalé dažde spôsobujú problémy. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí pre viaceré okresy 
Situáciu na Slovensku po výdatných dažďoch sledujeme minútu po minúte: 
7:30 Slovenský hydrometeorologický ústav vydal hydrologickú výstrahu tretieho stupňa pred povodňou z 

trvalých dažďov. 
Platí pre okresy Trnava, Prievidza, Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, 

Gelnica, Košice v okolí Hornádu a Žilina - Rajčanka. 
Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 
Hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou z trvalých dažďov platí pre viaceré okresy v strede 

Slovenska, konkrétne pre Skalicu, nové Zámky - sever, Nitru či Topoľčany. 
Meteorológovia upozorňujú, že vzhľadom na pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 

vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov. Pre zvyšné okresy 
platí výstraha prvého stupňa. 
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45. Meteorológovia varujú. Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať 

okresov 
[14.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/meteorologovia-varuju-vystrahy-3-stupna-pred-povodnami-platia-pre-
desat-okresov/ 

 
 

Viac obrázkov 
Foto: Veronika Janušková 
TASR / ROČ 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
* 
Silný dážď odstavil obchádzkovú trasu medzi Kysakom a Veľkou Lodinou 
* 
Hornád sa vylieva 
* 
Na východe Slovenska hlásia II. a III. stupeň povodňovej aktivity 
* 
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 
Výdatné zrážky aj počas stredy 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

https://domov.sme.sk/c/22509719/pocasie-povodne-dazd-sledujeme-minutu-po-minure.html
https://kosicednes.sk/udalosti/meteorologovia-varuju-vystrahy-3-stupna-pred-povodnami-platia-pre-desat-okresov/
https://kosicednes.sk/udalosti/meteorologovia-varuju-vystrahy-3-stupna-pred-povodnami-platia-pre-desat-okresov/


Počasie v regiónoch: 
• Na západnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie 

denné 8 až 11 stupňov C. 
• Na strednom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie 

denné 6 až 10 stupňov C. 
• Na východnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie 

denné 6 až 10 stupňov C. 
Počasie na horách: 
• Vo výške 1000 m prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 5 

stupňov C. 
• Vo výške 1500 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 2 stupne C. 
• Vo výške 2000 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná -1 stupeň 

Celzia. 
Otvoriť galériu 
Foto: Veronika Janušková 
(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
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46. ONLINE Slovensko bojuje s počasím: Záplavy hrozia na viacerých 

miestach, kolaps dopravy a Orava pod snehom 
[14.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR;Zelená vlna] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1986697/ONLINE-Slovensko-bojuje-s-pocasim–Zaplavy-hrozia-na-viacerych-
miestach–kolaps-dopravy-a-Orava-pod-snehom 

 
 

SLOVENSKO – Výdatné dažde spôsobili na mnohých miestach komplikácie. Takmer na celom území dosiahli 
hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity. Okrem vybrieždených riek voda zaplavila aj viaceré vozovky. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Na severe krajiny sú 
okrem toho aj problémy so snehom. Situáciu sledujeme online. 

ONLINE 
09:36 DOPRAVA Dnešné ráno na Čertovici z pohľadu policajtov. „Pomáhajme si vzájomne na cestách,“ 

uviedli ochrancovia zákona. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:30 POČASIE Výstraha najvyššieho stupňa pred dažďom naďalej platí v troch okresoch Košického kraja. V 

regiónoch Gelnica, Košice okolie a Spišská Nová Ves sa očakáva miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 - 

80 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a 
intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a vzhľadom na hydrologickú situáciu môžu 
spôsobiť škody väčšieho rozsah,“ varovali meteorológovia. 

Zdroj: SHMÚ 
09:24 ŠKODY Situácia vo Zvolenskej Slatine počas dlhotrvajúceho dažďa, hasiči včera stavali protipovodňové 

bariéry. 
09:21 DOPRAVA Na Kremnických Baniach, Krahuliach a Skalke to aktuálne vyzerá takto. Okrem sneženia 

tam v týchto chvíľach aj mrzne. Banskobystrickí policajti preto apelujú na šoférov, aby si na cestách dávali veľký 
pozor. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:18 DOPRAVA Úsek Budča - Ostrá Lúka je zaplavený a obojsmerne neprejazdný. 
09:17 Hladina vodného toku Bodva v Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. Uviedol to 

primátor Matej Smorada s tým, že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje domy. Okrem 
Kováčskej ulice evidujú problémy aj na Štóskej. 

09:14 ŠKODY Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V obci Jaklovce v okrese Gelnica 
včera začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z pivníc. 

09:09 ŠKODY Hasiči uskutočnili v súvislosti s intenzívnym dažďom za uplynulých 24 hodín celkom 175 
výjazdov. Situácia bola vážna najmä na východe a severe Slovenska. Ich pomoc bola potrebná najmä pri 
odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Ďalej vykonávali monitoring a 
kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. V niekoľkých 
prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. Hasiči na mnohých 
miestach naďalej zasahujú. 

https://www.topky.sk/cl/10/1986697/ONLINE-Slovensko-bojuje-s-pocasim--Zaplavy-hrozia-na-viacerych-miestach--kolaps-dopravy-a-Orava-pod-snehom
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Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
09:06 DOPRAVA Na R1 pred Nitrou smerom z Banskej Bystrice na 54. kilometri v pravom jazdnom pruhu 

budú od 9.00 pracovať cestári. 
09:02 ŠKODY Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V 

stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Väčšinu 
výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
08:59 Úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity dosiahol aj potok Mošteník v Považskej Bystrici. Rieka 

Domanižanka v Považskej Bystrici kulminovala o tretej hodine nadránom tesne pod hranicou prvého stupňa 
povodňovej aktivity. Nad úrovňou prvého stupňa povodňovej aktivity sú momentálne hladiny potokov Pružinka vo 
Visolajoch v Púchovskom okrese a Papradnianka v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica. 

08:55 Hladiny vodných tokov na severe Trenčianskeho samosprávneho kraja kulminovali v stredu okolo 
druhej hodiny nadránom, postupne začínajú klesať. Výnimkou je rieka Vlára v Hornom Srní, ktorá stále mierne 
stúpa, kulminácia sa očakáva v stredu popoludní. 

08:45 DOPRAVA Aktuálna situácia na horskom priechode Čertovica. Priechod je podľa Zelenej vlny z dôvodu 
skríženia kamiónov neprejazdný pre všetku dopravu. 

08:25 DOPRAVA Na horskom priechode Čertovica sneží. 
Zdroj: FB/Liptov112.sk 
08:00 POČASIE Snehová pokrývka podľa SHMÚ vytvorí najmä na horách a horských priechodoch Žilinského, 

Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

Na väčšine územia dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
„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. 

Zdroj: TASR/František Iván 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
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] 

 
 

47. ONLINE Slovensko bojuje s počasím: Hasiči evakuovali desiatky osôb zo 

zaplavených oblastí, situácia je kritická 
[14.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR;Zelená vlna] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1986697/ONLINE-Slovensko-bojuje-s-pocasim–Hasici-evakuovali-desiatky-
osob-zo-zaplavenych-oblasti–situacia-je-kriticka 

 
 

SLOVENSKO – Výdatné dažde spôsobili na mnohých miestach komplikácie. Takmer na celom území dosiahli 
hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity. Okrem vybrieždených riek voda zaplavila aj viaceré vozovky. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Na severe krajiny sú 
okrem toho aj problémy so snehom. Situáciu sledujeme online. 

S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje SHMÚ 
Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre desať okresov (Trnava, Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, 

Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád) 

Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy 
Hasiči evakuujú ľudí z Hornádskej ulici v Krompachoch 
Zdroj: SHMÚ 
ONLINE 
11:45 DOPRAVA Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom 

okrese vyliala na viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste II/546 pred hypermarketom. Cesta je pre 
osobnú dopravu uzavretá, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K 
vybreženiu Hnilca došlo aj na ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. 
Na rieke Hnilec bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. 

11:40 ŠKODY V obci Kysak hasiči odstraňovali spadnutý strom. Silný dážď sa v utorok podpísal aj pod zaliatie 
obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vedúcej cez osadu Sopotnica. „Vybreženie Hornádu v 
tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským vodohospodárskym 
podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto 
týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad. Dlhodobá 
obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a následne budeme 
odstraňovať škody,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Zdroj: FB/Hasiči Košice 
11:33 ŠKODY Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) na Spiši. 

„V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže 
do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách snažili 
úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda 
odmyla časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že škody sa 
vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka. 

11:23 POČASIE Tlaková níž sa začne popoludní vypĺňať a počas neskorého večera a nočných hodín SHMÚ 
očakáva ustávanie zrážok na väčšine územia. „Podľa takéhoto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie 
očakávame na Dunaji mierny vzostup, na ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých 
vodných stavoch, v popoludňajších hodinách vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia SPA aj v ďalších staniciach. Hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by 
mali kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas zajtrajšieho dňa. V stredných a 
najmä dolných častiach tokov treba počítať s dotekaním,“ skonštatovali meteorológovia. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
11:20 ŠKODY Hladina Hornádu a vytrvalý dážď spôsobujú komplikácie. „V skorých ranných hodinách 

popadali skaly a kamene na úsek Kostolianskej cesty,“ uviedol magistrát mesta Košice s tým, že na mieste osadili 
dopravné značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení 
spadnutých skál plynulá. Košice evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde. 

11:17 ŠKODY Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, 
povedal to starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí 
evakuovali v utorok, niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. „Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej 
aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to 
počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty. 

11:14 POVODNE Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. Na väčšine horných úsekov 
tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných 
hladín (pri vysokom vodnom stave). Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v 
oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
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Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
11:10 POČASIE Počas nočných hodín zrážky na strednom a východnom Slovensku ustávali alebo slabli, ale 

pretáčajúca sa tlaková níž priniesla zrážky na západ územia, opäť miestami aj výdatné. „Za posledných 24 hodín 
(14.10. k 10:00) spadlo od 15 do 50 mm zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých Karpát od 50 
do 75 mm, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn sme zaznamenali v Smoleniciach - 96,7 mm,“ skonštatovali 
odborníci zo SHMÚ. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
11:04 DOPRAVA Na trase Kremnica - Skalka sú na ceste popadané stromy. Podľa policajtov je daný úsek 

momentálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Krahule. 
11:02 DOPRAVA V Gelnici je miestami zaplavený hlavný ťah, premávku usmerňujú po okolitých uliciach 

policajti. 
11:01 POVODNE Hovorca hydrometeorologického ústavu priblížil, že momentálne evidujú tretí stupeň 

povodňovej aktivity v ôsmich vodomerných staniciach. „Ide o stanice Markušovce/Levočský potok, Spišské 
Vlachy/Hornád, Margecany/Hornád, Švedlár/Hnilec, Jaklovce/Hnilec, Obišovce/Svinka, Kysak/Hornád, 
Ždaňa/Hornád a Košice/Hornád. V spomínaných vodomerných staniciach je momentálne ešte vzostup na 
Hornáde v Spišských Vlachoch, Margecanoch, Kysaku a Ždani,“ informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 
h. 

10:58 DOPRAVA Úseky Trebejov - Družstevná pri Hornáde a Kojšov - Veľký Folkmár sú zaplavené a 
neprejazdné. 

10:57 POČASIE Výdatné zrážky vo forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 
hodín opätovne na celom území východného Slovenska. „Najvyšší úhrn zrážok - 74,7 milimetra bol nameraný v 
zrážkomernej stanici Košická Belá. Podobne vysoké úhrny nad 60 milimetrov boli zaznamenané aj v staniciach 
Smolník, Kojšovská Hoľa, Štós a Medzev,“ informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. 

10:55 POČASIE Dopoludnia sa aj vo výške približne 650 m n. m. môže objaviť sneženie. Informoval o tom 
Meteopress SK online s tým, že dnešné úhrny zrážok by už nemali byť také výdatné ako v predchádzajúcich 
dňoch. Situácia na niektorých vodných tokoch ale zostáva naďalej kritická. 

Zdroj: FB/Meteopress SK online 
10:48 DOPRAVA Na trase medzi Lomom nad Rimavicou a Breznom husto sneží. 
10:42 DOPRAVA Vodiči na trase Moškovec - Abramová - časťou Laclavá upozorňujú na zaplavenú vozovku. 
10:30 ŠKODY Hasiči momentálne vykonávajú evakuáciu niekoľkých rodinných a bytových domov na 

Hornádskej ulici v Krompachoch. Včera večer tu osadili protipovodňové zábrany, voda sa však dostala až k 
domom. Hasičom sa pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 obyvateľov 
evakuáciu odmietlo. Na mieste je pripravený evakuačný autobus HaZZ ako dočasné útočisko. 

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ 
10:22 DOPRAVA Stella Centrum informuje, že na horskom priechode Kľak je kašovitý sneh. Na Čertovici 

informuje o skrížených kamiónoch. „Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý a vo 
vyšších polohách rátajte s poľadovicou a so snehom,“ upozornila dopravná služba. 

10:15 POVODNE Občianske združenie Severe Weather Slovakia zhrnulo, že 3. stupeň povodňovej aktivity 
dosiahli rieky Rajčianka (Poluvsie), Muráň (Bretka), Svinka (Obišovce), Parná (Horné Orešany), Hornád (Kysak, 
Košice, Spišské Vlachy, Margecany, Ždaňa), Hnilec (Jaklovce), Levočský potok (Markušovce), Rimava (Vlkyňa) a 
Turiec (Gemerská Ves, Ivančiná). 

10:05 POVODNE Hladina rieky Hornád v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Potvrdil to starosta 
Hranovnice Vladimír Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Obec robí viaceré 
opatrenia, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných domov má podľa starostu zaplavené dvory. 
Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej časti Dubina. 

09:55 POČASIE Aj na sedle Súľová medzi Rožňavským a Gelnickým okresom nasnežilo. Prvý tohtoročný 
sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský 
hydrometeorologický ústav navyše informoval o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra. 

Zdroj: FB/Meteo Východ 
09:50 DOPRAVA Na horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na 

hornej Nitre do stredajšieho rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť. 
„Vzhľadom na nepriaznivé počasie vyzývame vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. V tomto 
počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej majú vyraziť na cestu skôr, prípadne využiť iné alternatívy dopravy,“ 
upozornil krajský policajný hovorca Pavol Kudlička 

09:44 ŠKODY Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity V stredu 
ráno to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa 
vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku 
Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. „Na vodných tokoch Hron, 
Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup 
vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnená aj 
manipuláciami na vodných stavbách. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
09:36 DOPRAVA Dnešné ráno na Čertovici z pohľadu policajtov. „Pomáhajme si vzájomne na cestách,“ 

uviedli ochrancovia zákona. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 



09:30 POČASIE Výstraha najvyššieho stupňa pred dažďom naďalej platí v troch okresoch Košického kraja. V 
regiónoch Gelnica, Košice okolie a Spišská Nová Ves sa očakáva miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 - 

80 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a 
intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a vzhľadom na hydrologickú situáciu môžu 
spôsobiť škody väčšieho rozsah,“ varovali meteorológovia. 

Zdroj: SHMÚ 
09:24 ŠKODY Situácia vo Zvolenskej Slatine počas dlhotrvajúceho dažďa, hasiči včera stavali protipovodňové 

bariéry. 
09:21 DOPRAVA Na Kremnických Baniach, Krahuliach a Skalke to aktuálne vyzerá takto. Okrem sneženia 

tam v týchto chvíľach aj mrzne. Banskobystrickí policajti preto apelujú na šoférov, aby si na cestách dávali veľký 
pozor. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:18 DOPRAVA Úsek Budča - Ostrá Lúka je zaplavený a obojsmerne neprejazdný. 
09:17 POVODNE Hladina vodného toku Bodva v Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. 

Uviedol to primátor Matej Smorada s tým, že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje 
domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú problémy aj na Štóskej. 

09:14 ŠKODY Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V obci Jaklovce v okrese Gelnica 
včera začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z pivníc. 

09:09 ŠKODY Hasiči uskutočnili v súvislosti s intenzívnym dažďom za uplynulých 24 hodín celkom 175 
výjazdov. Situácia bola vážna najmä na východe a severe Slovenska. Ich pomoc bola potrebná najmä pri 
odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Ďalej vykonávali monitoring a 
kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. V niekoľkých 
prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. Hasiči na mnohých 
miestach naďalej zasahujú. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
09:06 DOPRAVA Na R1 pred Nitrou smerom z Banskej Bystrice na 54. kilometri v pravom jazdnom pruhu 

budú od 9.00 pracovať cestári. 
09:02 ŠKODY Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V 

stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Väčšinu 
výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
08:59 POVODNE Úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity dosiahol aj potok Mošteník v Považskej Bystrici. 

Rieka Domanižanka v Považskej Bystrici kulminovala o tretej hodine nadránom tesne pod hranicou prvého 
stupňa povodňovej aktivity. Nad úrovňou prvého stupňa povodňovej aktivity sú momentálne hladiny potokov 
Pružinka vo Visolajoch v Púchovskom okrese a Papradnianka v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica. 

08:55 POVODNE Hladiny vodných tokov na severe Trenčianskeho samosprávneho kraja kulminovali v stredu 
okolo druhej hodiny nadránom, postupne začínajú klesať. Výnimkou je rieka Vlára v Hornom Srní, ktorá stále 
mierne stúpa, kulminácia sa očakáva v stredu popoludní. 

08:45 DOPRAVA Aktuálna situácia na horskom priechode Čertovica. Priechod je podľa Zelenej vlny z dôvodu 
skríženia kamiónov neprejazdný pre všetku dopravu. 

08:25 DOPRAVA Na horskom priechode Čertovica sneží. 
Zdroj: FB/Liptov112.sk 
08:00 POČASIE Snehová pokrývka podľa SHMÚ vytvorí najmä na horách a horských priechodoch Žilinského, 

Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

Na väčšine územia dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
„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. 

Zdroj: TASR/František Iván 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
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] 
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Mimoriadna správa: 
V dôsledku výdatných a dlhotrvajúcich zrážok sa rieka Slatina vo Zvolenskej Slatine začala rozvodňovať. Na 

snímke rieka Slatina sa rozvodňuje až po železnicu vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen 13. októbra 2020. Foto: 
TASR Ján Krošlák 

Výdatné dažde sužujú celé Slovensko. 
,aktualizované 
Bratislava 14. októbra (TASR) - V súvislosti s následkami dlhotrvajúceho dažďa je aktuálne najviac 

postihnutým regiónom Košický kraj. Tvorí takmer 50 percent všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity. 
Nasleduje Prešovský kraj. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) intenzívne komunikuje s prezidentom 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavlom Mikuláškom. V prípade potreby bude zvažovať aj výjazd do 
terénu. Pre TASR to uviedla Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Najviac 
mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská Nová Ves, druhý najväčší počet je v okrese Gelnica. Výrazne 

zasiahnutými okresmi sú tiež Poprad, Revúca, Prešov, Zvolen. “Zasiahnuté obce riešia vzniknutú situáciu 
vlastnými silami a prostriedkami, ale v najviac zasiahnutých regiónoch vypomáhajú vybrané kapacity 
integrovaného záchranného systému,” priblížila Fabianová. Žiadna mimoriadna udalosť v súvislosti s povodňami 
nebola doteraz zaznamenaná v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa 
platia v stredu na celom území Slovenska. Hasičský a záchranný zbor hlásil už v stredu ráno v súvislosti s 
intenzívnym dažďom celkovo 175 výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo 
zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Vykonávali napríklad monitoring a kontrolu vodných tokov, 
odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. Počas dňa hasiči zabezpečovali aj evakuáciu 
niektorých domov v Krompachoch aj v Kostoľanoch nad Hornádom. Aktuálna povodňová situácia na Slovensku je 
vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten 
vydal výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa na celom území Slovenska. Najvyšší, tretí stupeň výstrahy 
aktuálne platí v okresoch Skalica, Senica, Trnava, Prievidza, Žilina (tok Rajčanka), Turčianske Teplice, Zvolen, 
Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Košice-okolie (tok Hornád). “Na väčšine horných úsekov tokov 

stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných hladín pri 
vysokom vodnom stave. Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v oblasti Malých 
Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín,” priblížil aktuálnu hydrologickú 
situáciu na Slovensku SHMÚ. Hlboká tlaková níž so stredom nad južným Poľskom podľa ústavu aj v stredu 
prinesie zrážky, ktoré prispejú k pretrvaniu povodňovej situácie. Počas nočných hodín zrážky na strednom a 
východnom Slovensku ustávali alebo slabli, ale pretáčajúca sa tlaková níž priniesla zrážky na západ územia, opäť 
miestami aj výdatné. “Za posledných 24 hodín spadlo od 15 do 50 milimetrov zrážok, v južnej časti Volovských 
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vrchov a v okolí Malých Karpát od 50 do 75 milimetrov, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn sme zaznamenali v 
Smoleniciach, 96,7 milimetrov,” spresnil SHMÚ. Počas stredajšieho neskorého večera a nočných hodín očakáva 
ustávanie zrážok na väčšine územia Slovenska. Na rieke Dunaj predpokladá mierny vzostup, na ostatných tokoch 
prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých vodných stavoch. V popoludňajších hodinách vzostup až výrazný 
vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia stupňa povodňovej aktivity aj v ďalších 
staniciach. “Hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by mali kulminovať vo večerných a nočných 
hodinách, s následnými poklesmi počas štvrtka (15. 10.). V stredných a najmä dolných častiach tokov treba 
počítať s dotekaním,” poznamenal SHMÚ. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho 
stupňa pred povodňami aj pre okresy Skalica, Senica, Pezinok a Košice. Informuje o tom na svojom webe. Tretí 
stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 
Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého 
stupňa. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj naďalej. Pre tri okresy Košického kraja 
platia výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. V niektorých okresoch Banskobystrického, 
Žilinského a Prešovského kraja treba počítať aj so silnejším vetrom na horách, vydané sú výstrahy prvého stupňa. 
Pre silné dažde došlo v noci na stredu v obci Jasov v okrese Košice-okolie k vyliatiu rieky Bodva z jej koryta. 
“Zaplavilo v podstate všetky okolité domy, ktoré sú v blízkom okolí,” uviedol pre TASR prednosta obecného úradu 
v Jasove Kamil Münnich. Obec v utorok (13. 10.) okolo 17.00 h vyhlásila tretí povodňový stupeň a prijíma 
protipovodňové opatrenia aj s využitím ťažkých mechanizmov. “Do rána sme navrecovali 2500 vriec s pieskom, 
60 ton piesku, a od rána nám vozia zhruba každú hodinu 100 ton kameňa a robíme závaly, aby sa ochránil 
majetok občanov aj všetky obydlia v obci. V uliciach máme komplet hasičov a ľudí, ktorí zabezpečujú 
bezpečnosť,” povedal prednosta. K dispozícii už je ďalších 2000 vriec a na predprípravu dovezú ďalších 2000. 
Voda zaliala aj miestne komunikácie, podľa Münnicha sa však cez ne dá prejsť autom alebo v čižmách. Vážna 
situácia je smerom k Jasovskej jaskyni, kde zalialo prístupovú cestu aj okolité domy, ktoré museli ľudia opustiť. 
“Tam to riešime v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom,” uviedol prednosta. Ku škodám s 
vyliatím Bodvy došlo aj v susednom Medzeve. Neustávajúci dážď v Banskej Bystrici začína spôsobovať problémy 
priamo v meste. Hladina rieky Hron, ktorá ním preteká, nebezpečne stúpa a aj v časti, kde sa v súčasnosti 
realizujú dlhodobé stavebné práce na výstavbe protipovodňových opatrení. “Vrátil som sa z terénu a situácia sa 
na niektorých miestach už komplikuje. Od rána sme v intenzívnom kontakte so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom a hasičmi, ktorí nás aktuálne informujú o stave rieky na jednotlivých úsekoch a tiež realizácii 
nevyhnutných opatrení. Súčinné sú i naše dobrovoľné hasičské zbory,” konštatoval banskobystrický primátor Ján 
Nosko na sociálnej sieti. Mesto situáciu stále monitoruje a občanov bude o dôležitých skutočnostiach informovať. 
Hladina Levočského potoka v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves mierne klesla. Tretí stupeň 
povodňovej aktivity však naďalej platí. Pre TASR to potvrdil starosta obce Marek Virág. „Levočský potok sa vylial, 
ale nebolo to tak zlé, aby sme museli evakuovať ľudí. Približne 30 domov v obci má zaplavené dvory a pivnice,“ 
uviedol starosta. Doplnil, že voda sa dostala aj na hlavnú cestu a po polnoci už na ňu nepúšťali autá. Momentálne 
je podľa jeho slov cesta prejazdná. Mesto Gelnica vyzýva obyvateľov, aby šetrili vodou, dôvodom je zaliata 
úpravňa vody v Perlovej doline. Pre TASR to za radnicu uviedol Milo Janáč s tým, že v meste pracujú na 
odstránení dôsledkov stále trvajúcich dažďov. Uvedenú úpravňu vody museli odstaviť. „Mesto je v súčasnosti 
zásobované iba z prameňov. Zároveň informujeme, že voda je aj napriek slabému zafarbeniu vhodná na bežné 
používanie,“ uvádza radnica na sociálnej sieti. Pre dopravu je podľa nej uzavretý most pri základnej škole. 
„Nahromadil sa tam naplavený odpad, časť zábradlia bolo nutné odpáliť, aby nepretiekol a nedošlo k prípadným 
upchatiam,“ spresnil Janáč s tým, že zo štátnej cesty zároveň odčerpávajú vodu. Poškodená je aj časť cesty v 
Perlovej doline. V niektorých úsekoch podmylo mosty, navážali tam kamene. Časť obyvateľov v uvedenej lokalite 
zostala bez elektrického prúdu, keďže voda strhla stĺp elektrického vedenia. Na odstránení poruchy pracujú. V 
Centre voľného času odčerpávali vodu z pivnice. Zatopených je aj niekoľko pivníc rodinných domov pri Hnilci. 
„Musí sa čakať, kým voda opadne,“ dodal. Problémy boli aj na Potočnej ulici. Voda sa po nej valila aj v dôsledku 
upchatého priepustu. „Už by to malo byť v poriadku, rovnako tak aj na Turzovskej ulici,“ dodal. Janáč pripomenul, 
že situácia v najbližších hodinách bude závisieť od ďalšieho vývoja počasia. „Je to lepšie oproti tomu, ako Hni lec 
kulminoval v noci. Keby sa veľmi nerozpršalo, tak dúfame, že to najhoršie máme za sebou,“ doplnil Janáč. V 
súvislosti s vytrvalým dažďom absolvovali profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji v utorok (13. 
10.) a v stredu nadránom 14 výjazdov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík. Hasičov zamestnalo najmä odstraňovanie spadnutých stromov, 
riešili následky zosunutia svahu a odčerpávali vodu z pivnice rodinného domu. Celkovo v kraji zasahovalo 52 
hasičov s 15 kusmi techniky. Najviac výjazdov mali hasiči v okrese Považská Bystrica, kde zasahovali päťkrát, tri 
výjazdy mali v Trenčianskom okrese, po dva v okresoch Bánovce nad Bebravou a Prievidza a po jednom v 
okresoch Ilava a Myjava. Niekoľkodňové silné dažde v Košickom kraji sa podpísali pod zvýšenie hladín riek a 
neprejazdnosť niektorých úsekov ciest. Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho 
kraja (KSK) na Spiši. Informoval o tom v stredu Úrad KSK. “V noci z utorka (13. 10.) na stredu sa asi na 
stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže do tejto koncovej obce bol 
znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách snažili úsek sprejazdniť aspoň v 
jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda odmyla časť cesty v dĺžke 
približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že škody sa vyšplhajú na niekoľko tisíc 
eur,” informoval predseda KSK Rastislav Trnka. Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. 
Rieka Hnilec sa v Gelnickom okrese vyliala na viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste II/546 pred 
hypermarketom. Cesta je pre osobnú dopravu uzavretá, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom 
dopravu reguluje polícia. K vybreženiu Hnilca došlo aj na ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný 



v jednom jazdnom pruhu. Na rieke Hnilec bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Z dôvodu viacerých 
zaplavených ciest na Spiši Správa ciest KSK v Spišskej Novej Vsi zmobilizovala pomoc z ďalších stredísk. Tie 
vypomáhajú s technikou a s odstraňovaním škôd. Silný dážď sa v utorok podpísal aj pod zaliatie dlhodobej 
obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou Lodinou (okr. Košice-okolie) vedúcej cez osadu Sopotnica. 
“Vybreženie Hornádu v tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským 
vodohospodárskym podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom 
množstve až začiatkom tohto týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý 
takýto prípad. Dlhodobá obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a 
následne budeme odstraňovať škody,” uviedol Trnka. Obchádzka vedie po účelovej komunikácii Košice – most 
Ružín – účelová komunikácia – Malá Lodina – Veľká Lodina. Hornád zaplavil aj extravilán obce Kysak vrátane 
Školy v prírode, ktorá patrí kraju. Škody zatiaľ vyčíslené nie sú. K zaplaveniu cesty došlo aj v úseku Trebejov – 
Družstevná pri Hornáde, úsek cesty je aktuálne neprejazdný. Hasiči v Banskobystrickom kraji od utorka (13. 10.) 
do stredy 6.00 h absolvovali v súvislosti s počasím 41 výjazdov. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Erik Piater, najvážnejšia situácia bola v okrese 
Zvolen. Obec Zvolenská Slatina vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. V stredu ráno to potvrdil hovorca 
Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na 
poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo 
spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. „Okrem toho hasiči najčastejšie zasahovali v 
okresoch Revúca, Veľký Krtíš a Brezno,“ dodal Piater. Celkovo zasahovalo 25 príslušníkov Hasičského a 
záchranného zboru a bolo nasadených deväť kusov hasičskej techniky. „V teréne bolo aj 114 členov 
dobrovoľných hasičských zborov obcí na 24 kusoch techniky,“ ukončil. S výdatnejšími zrážkami na celom 
Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Profesionálni a 
dobrovoľní hasiči momentálne evakuujú ľudí z niekoľkých rodinných a bytových domov na Hornádskej ulici v 
Krompachoch v súvislosti s prívalovým dažďom. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „V utorok večer tu osadili protipovodňové zábrany, voda sa však 
dostala až k domom. Hasičom sa pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 
obyvateľov evakuáciu odmietlo,“ priblížila Farkasová. Ako ďalej ozrejmila, na mieste je pripravený evakuačný 
autobus HaZZ ako dočasné útočisko. Zasahujú profesionáli z hasičskej stanice v Krompachoch a členovia 
dobrovoľného hasičského zboru obce. Farkasová doplnila, že ďalšia evakuácia sa momentálne pripravuje v 
chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom, okres Košice-okolie. „Hasiči budú pomocou člnov evakuovať 
približne 11 osôb a štyri zvieratá cez zaplavenú oblasť smerom k nezaplavenej časti cestnej komunikácie,“ 
dodala. Mesto Košice v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) vykonáva 
zabezpečovacie práce pri koryte rieky Hornád. Dôvodom je jeho stúpajúca hladina, ktorá spolu s dažďom 
spôsobuje komplikácie. Pre TASR to potvrdilo komunikačné oddelenie mesta. „V skorých ranných hodinách 
popadali skaly a kamene na úsek Kostolianskej cesty,“ uviedol magistrát s tým, že na mieste osadili dopravné 
značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení 
spadnutých skál plynulá. Zároveň upozornil, že ak sa situácia zopakuje, pristúpia k ďalším opatreniam. Košice 
evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde. „Na mieste sú už zamestnanci magistrátu mesta 
Košice, ktorí monitorujú situáciu. Sú zaplavené niektoré záhrady, voda sa zatiaľ nedostala k rodinným domom,“ 
dodalo mesto. Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, pre 
TASR to povedal starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. 
Väčšinu ľudí evakuovali v utorok (13. 10.), niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. „Máme vyhlásený 
tretí stupeň povodňovej aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, 
išli na poschodie. Ak to počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ spresnil s tým, že ide o 
štyri domy, resp. chaty. Väčšina tých, ktorým domy zaplavilo, si veci presťahovala na poschodie a presunula sa k 
známym - prípadne do miesta svojho trvalého bydliska. V utorok večer v obci preventívne pre vybrežením sa 
rieky osádzali protipovodňové vaky. Podľa starostu sa v stredu ráno ukázalo, že to bolo zbytočné. „Voda je taká 
vysoká, že to nestačí. Prognózy vyzerajú zle. Kulminácia toku by mala nastať až niekedy v piatok (16. 10.), 
úroveň hladiny Hornádu bude dovtedy rásť,“ dodal. Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov 
stupne povodňovej aktivity (SPA). Dôvodom je pretrvávajúci dážď, ktorý na niektorých miestach spôsobil aj 
záplavy. TASR o tom informoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). V teréne má aktuálne viac ako 130 
vodohospodárov, 70 kusov techniky, použil už 4500 jutových vriec a 100 ton piesku. Pre zvýšené vodné stavy 
zatiaľ podnik nemohol určiť presný rozsah povodňových škôd. Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných 
tokov. V obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, 
ktoré museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020. Foto: TASR František Iván 

K stredajšiemu ránu platia starostami vyhlásený III. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský 
Hrušov, Oborín, Spišský Štiavnik, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník, 
Rokytov, Spišská Teplica, Malá Franková a obci Jamník. Druhý SPA platí pre mestá Krompachy a Kežmarok a 
obce Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec, Smižany a obec Ľubovec vplyvom 
vnútorných vôd (voda spôsobená splachom z územia). Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V 
obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, ktoré 
museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020. Foto: TASR František Iván 

“V priebehu utorka (13.10.) a v noci na stredu trvalý dážď opätovne spôsobil vzostup vodných stavov v 
pôsobnosti Správy povodia horného Váhu Ružomberok a Správy povodia stredného Váhu Púchov. Druhý SPA 
bol dosiahnutý na vodnom toku Handlovka, Lehotský potok, Dovalovský potok, Turiec, Rajčianka. Prvý SPA bol 
evidovaný na tokoch Bebrava, Radiša, Revúca, Zázrivka, Kysuca,” spresnili vodohospodári. Na spodných 
úsekoch vodných tokov Blh, Rimava, Turiec, Slaná a Muráň sa očakáva vzostup hladín. Starostami vyhlásený 



tretí SPA platí k stredajšiemu ránu i v obciach Bobrovník, Liptovský Ján, Porúbka a v obci Hôrky. V meste Žilina 
na vodnom toku Bytčický potok došlo k vyliatiu vody z koryta a zaplaveniu územia v lokalite ulice Na stanicu, 
zaplaveniu pozemkov rodinných domov a mestských komunikácií. “Naďalej tu platí primátorom vyhlásený III. SPA 
na vodnom toku Bytčický potok, v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica. Druhý SPA je vyhlásený v obci Nesluša na 
vodnom toku Neslušanka. Zároveň je stále vyhlásený druhý SPA v obciach Liptovské Sliače, kde sa vykonáva 
čistenie koryta toku od nánosov a naplavenín a v obci Ludrová, Malatiny, Partizánka Ľupča a Liptovská Lúžna,” 
uviedol SVP. Tretí SPA je vyhlásený tiež v obci Držkovce, v obci Ratková, Neporadza, Gemerská Ves a v obci 
Kameňany. Druhý SPA platí v obci Dobrá Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, 
Studničný potok a Neresnica, v obci Plešivec a v meste Rimavská Sobota na vodnom toku Rimava v 
neupravenom úseku a jej prítokoch. Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup 
vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli mierny vzostup. V utorok vo večerných hodinách bol zaznamenaný 
prudký nárast hladiny vodného toku Slatina. Obec Zvolenská Slatina večer vyhlásila III. SPA. Vodný tok sa vylial z 
koryta v intraviláne obce na poľnohospodársku pôdu. Došlo aj k zaplaveniu rodinných domov. Výdatné zrážky vo 
forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 hodín opätovne na celom území 
východného Slovenska. “Najvyšší úhrn zrážok - 74,7 milimetra bol nameraný v zrážkomernej stanici Košická 
Belá. Podobne vysoké úhrny nad 60 milimetrov boli zaznamenané aj v staniciach Smolník, Kojšovská Hoľa, Štós 
a Medzev,” informoval TASR hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár. V 
dôsledku výdatných zrážok za uplynulé dva dni došlo k výrazným vzostupom vodných hladín takmer na všetkých 
tokoch východného Slovenska, najmä v povodí Hornádu a Hnilca. “Momentálne evidujeme tretí stupeň 
povodňovej aktivity v ôsmich vodomerných staniciach. Ide o stanice Markušovce/Levočský potok, Spišské 
Vlachy/Hornád, Margecany/Hornád, Švedlár/Hnilec, Jaklovce/Hnilec, Obišovce/Svinka, Kysak/Hornád, 
Ždaňa/Hornád a Košice/Hornád. V spomínaných vodomerných staniciach je momentálne ešte vzostup na 
Hornáde v Spišských Vlachoch, Margecanoch, Kysaku a Ždani,” informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 
h. Aktuálne sú platné hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa na povodeň z trvalého dažďa. Výstrahy 
tretieho stupňa sú platné pre okresy Spišská Nova Ves, Gelnica a Košice-okolie (Hornád). Vzhľadom na 
predpokladanú meteorologickú situáciu očakáva SHMÚ v dolných častiach tokov ešte vzostup, na ostatných 
tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Obec Zvolenská Slatina vo 
Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity (SPA). Pre TASR to v stredu ráno potvrdil hovorca 
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na 
poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo 
spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. Ako dodal, v utorok večer sa vo Zvolenskej 
Slatine vylial aj Slatinský potok. Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen na 
vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica. V dôsledku výdatných a 
dlhotrvajúcich zrážok sa rieka Slatina vo Zvolenskej Slatine začala rozvodňovať. Na snímke rieka Slatina sa 
rozvodňuje až po železnicu vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen 13. októbra 2020. Foto: TASR Ján Krošlák 

„Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 
dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, 
Slatiny a Slanej ovplyvnená aj manipuláciami na vodných stavbách. V utorok večer vodohospodári zaznamenali 
prudký nárast hladiny vodného toku Slatina na prítoku do vodnej nádrže Môťová vo Zvolene, kde od 23.00 h 
pretrváva 3. SPA. Na odtoku z vodnej stavby Môťová je 1. SPA. „Znamená to, že povodňová vlna bola sploštená 
manipuláciou na vodnej stavbe,“ ukončil Bocák. Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov 
rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre 
desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku 
treba počítať aj počas stredy, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Hasiči v Prešovskom kraji od 
utorka (13. 10.) do stredy 9.00 h absolvovali v súvislosti s počasím 26 výjazdov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, hasiči z Kežmarku 
a Spišskej Starej Vsi mali osem výjazdov, z Popradu štyri, zo Starej Ľubovne päť, z Prešova a Lipian štyri, z 
Hanušoviec nad Topľou štyri a hasiči z Medzilaboriec absolvovali jeden výjazd. “Išlo najmä o čerpanie vody z 
pivníc rodinných domov, odstraňovanie spadnutých stromov a nánosov bahna z miestnych komunikácií, ako aj 
monitoring situácie pri hroziacom vybrežení sa miestnych potokov,” spresnila Knišová. Celkovo zasahovalo 60 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 21 kusmi hasičskej techniky a 43 členov dobrovoľných 
hasičských zborov obcí zo Spišského Štiavnika, Kravan, Ždiaru, Hranovnice, Spišského Bytrého, Prešova, 
Liptovskej Tepličky, Lipan, Spišskej Soboty, Hozelca, Ľubice a Kendíc so 14 kusmi hasičskej techniky. Na 
horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na hornej Nitre do stredajšieho 
rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť, informoval trenčiansky krajský 
policajný hovorca Pavol Kudlička. “Vzhľadom na nepriaznivé počasie vyzývame vodičov, aby prispôsobili jazdu 
stavu a povahe vozovky. V tomto počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej majú vyraziť na cestu skôr, prípadne využiť 
iné alternatívy dopravy,” upozornil Kudlička. Predísť nehodám v takýchto podmienkach podľa neho možno najmä 
použitím zimných pneumatík, ale aj znížením rýchlosti a zvýšením vzdialenosti medzi vozidlami. “Šoférovanie v 
sťažených podmienkach si vyžaduje maximálnu pozornosť,” dodal. Po Orave, Kysuciach a Liptove sa prvý sneh v 
stredu objavil aj v Kremnických vrchoch. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej 
sieti vodičov varovalo nielen pred snežením, ale aj mrazom. „Vodiči, dávajte si na cestách veľký pozor a je 
načase prezuť zimné pneumatiky,“ vyzvala polícia. Snehová pokrývka sa do stredajšieho rána objavila v 
Kremnických Baniach, Krahuliach aj na Skalke. Prvý tohtoročný sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári 
ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský hydrometeorologický ústav navyše informoval 
o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra. Slovenskí hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín v súvislosti 



s intenzívnym dažďom celkovo 175-krát. Situácia bola vážna najmä na východe a severe krajiny. Informovala o 
tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najviac práce mali v Košickom kraji, 
kde boli privolaní k 41 udalostiam. Nasleduje Žilinský kraj s 33 a Prešovský kraj s 26 zásahmi. V 
Banskobystrickom kraji potrebovali pomoc hasičov pre nepriaznivé počasie 23-krát, v Trenčianskom kraji 18-krát 
a v Bratislavskom kraji 17-krát. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči desaťkrát a v Nitrianskom kraji zaevidovali 
sedem výjazdov. “Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a 
pivníc rodinných domov. Vykonávali monitoring a kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo 
striech a cestných komunikácii,” priblížila Križanová s tým, že v niekoľkých prípadoch stavali protipovodňové 
bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. “Hasiči na mnohých miestach naďalej zasahujú,” 
doplnila Križanová. V súvislosti so zhoršenou poveternostnou situáciou zasahovali počas utorka (13. 10.) 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) v Trnavskom kraji osemkrát. V dvoch prípadoch išlo 
podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Márie Zaťkovej o odčerpávanie vody a zostatok boli 
zásahy pri spadnutých stromoch na cesty, ktoré boli v dôsledku prekážok neprejazdné. “Pri výjazdoch zasahovalo 
26 profesionálnych hasičov s nasadením ôsmich kusov hasičskej techniky. K udalostiam boli povolaní hasiči z 
hasičských staníc Senica, Kúty, Trnava, Hlohovec a Galanta,” doplnila hovorkyňa. Hladina vodného toku Bodva v 
Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. Pre TASR to uviedol primátor Matej Smorada s tým, 
že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú 
problémy aj na Štóskej. Mesto v noci z utorka (13. 10.) na stredu realizovalo viaceré protipovodňové opatrenia. 
„Rozdávali a osadzovali sme zavrecovaný piesok, či bagrovali v toku a upravovali koryto. Škody zatiaľ nevieme 
vyčísliť, dnes privoláme statika k mostom,“ spresnil Smorada. Aj keď hladina vody začala klesať o 5.30 h, podľa 
jeho slov stále prší. Preto plánujú zavrecovať ďalších 45 až 50 ton piesku. Spolu 20 výjazdov v súvislosti s 
povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese 
Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Pre TASR to povedal operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach. Väčšinu výjazdov tvorilo odčerpávanie 
vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. Niektoré zásahy realizovali aj dobrovoľní hasiči. „Päť výjazdov 
bolo priamo v Jasove, ďalšie v Spišských Tomášovciach, v Jaklovciach, Betlanovciach, Krompachoch či Veľkom 
Folkmare,“ spresnil. Jaklovce, 13. októbra 2020. Foto: TASR František Iván 

V Kostoľanoch nad Hornádom pomáhali hasiči s evakuáciou. „Ľudia nemohli zostať v chate a nevedeli sa 
dostať preč – prístupová cesta bola zaliata približne jedným metrom vody,“ dodal. Ako pre TASR spresnil starosta 
obce Anton Medvec, išlo o chatovú oblasť v južnej časti katastra. V dedine podľa neho zatiaľ nie je vážna 
situácia. "Môže sa to zmeniť, ak vodohospodári zvýšia odtok z Ružínskej priehrady. Ak by sa zopakoval scenár z 
roku 2010, mohlo by to zasiahnuť tri bytovky a zopár rodinných domov,“ dodal. Hladina rieky Hornád v katastri 
obce Hranovnica v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Pre TASR to potvrdil starosta Hranovnice Vladimír 
Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Ako ďalej priblížil starosta, obec robí 
viaceré opatrenia, aby zabránili prietoku vody do záhrad, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných 
domov má podľa jeho slov zaplavené dvory. Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej 
časti Dubina. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Povodne najviac zasiahli Košický kraj, minister vnútra komunikuje so 

šéfom HaZZ 
[14.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 
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V súvislosti s následkami dlhotrvajúceho dažďa je aktuálne najviac postihnutým regiónom Košický kraj. 
Takmer 50 percent všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity je v Košickom kraji. Nasleduje 

Prešovský kraj. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) intenzívne komunikuje s prezidentom Hasičského a 
záchranného zboru (HaZZ) Pavlom Mikuláškom. V prípade potreby bude zvažovať aj výjazd do terénu. Pre TASR 
to uviedla Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. 

Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská Nová Ves, druhý najväčší počet je v okrese Gelnica. 

Výrazne zasiahnutými okresmi sú tiež Poprad, Revúca, Prešov, Zvolen. „Zasiahnuté obce riešia vzniknutú 
situáciu vlastnými silami a prostriedkami, ale v najviac zasiahnutých regiónoch vypomáhajú vybrané kapacity 
integrovaného záchranného systému,“ priblížila Fabianová. Žiadna mimoriadna udalosť v súvislosti s povodňami 
nebola doteraz zaznamenaná v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. 

Výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa platia v stredu na celom území Slovenska. 
Hasičský a záchranný zbor hlásil už v stredu ráno v súvislosti s intenzívnym dažďom celkovo 175 výjazdov. 

Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných 
domov. Vykonávali napríklad monitoring a kontrolu vodných tokov, odstraňovali popadané stromy zo striech a 
cestných komunikácii. Počas dňa hasiči zabezpečovali aj evakuáciu niektorých domov v Krompachoch aj v 
Kostoľanoch nad Hornádom. 

https://www.info.sk/sprava/178352/povodne-najviac-zasiahli-kosicky-kraj-minister-vnutra-komunikuje-so-sefom-hazz/
https://www.info.sk/sprava/178352/povodne-najviac-zasiahli-kosicky-kraj-minister-vnutra-komunikuje-so-sefom-hazz/


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

[Späť na obsah] 

 
 

50. Kelet-Szlovákiában harmadik napja esik, Krompachyban lakosokat 

evakuálnak 
[14.10.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 
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Szerdára is esőt jeleznek előre, noha kevesebbet, mint kedden. A harmadik napja tartó esőzések miatt Kelet-
Szlovákiában több patak vagy folyó is kiöntött, a Hernád környékén a legrosszabb a helyzet. 

Tűzoltósági felvétel 
A hegyvidékekben már esik a vízszint, az árhullám azonban az alacsonyabban fekvő vidékek felé tart. A 

Szepességben és Kassa környékén a legsúlyosabb a helyzet. 
Krompachy városában evakuálni kellett a Hernád folyó közelében lakókat, Stará Maša városrész egy része 

tulajdonképpen víz alá került. A Hornádska utcában a tűzoltók még kedden este kihelyeztek árvízvédelmi gátakat, 
a víz azonban ennek ellenére eljutott a házakig. A helyzet szerdára virradóra is kritikus volt. 

Az emberek egy része már kedden este elhagyta a házát, néhány tucatnyian azonban maradtak, őket végül 
az önkéntes tűzoltók menekítették ki csónakokkal. 

A Kassa-vidéki járásbeli Kysak községben mintegy 50 házat öntött el a víz. Ľubomír Krajňák polgármester 
közlése szerint a vízszint 50 cm és egy méter között mozog a településen. Valakiket már kedden evakuáltak, de 
akadnak olyanok is, akik nem akarják elhagyni otthonaikat. 

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMU) közlése szerint Szlovákia tíz járásában érvényes most a 
legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültség, ezek a következők: Nagyszombat, Turčianske Teplice, 
Zsolna - Rajčanka, Prievidza, Zólyom, Nagyrőce, Rozsnyó, Igló (Spišská Nová Ves), Gelnica és Kassa-vidék - 

Hernád. 
A SHMU harmadfokú figyelmeztetése van érvényben szerdán éjfélig az Iglói, Gelnicai és Kassa-vidéki 

járásban, ezeken a helyeken 80 mm csapadék is eshet. Másodfokú figyelmeztetés érvényes a Rozsnyói, Poprádi, 
Késmárki, Lőcsei és Eperjesi járásokra (60 mm), a többi járásra vonatkozóan első fokú a figyelmeztetés. 

Reggel hétig az azt megelőző 24 órában a Rozsnyó és Kassa közt fekvő Štós község környékén esett a 
legtöbb csapadék, 69,3 mm. Košická Belán (Kassa-vidéki járás) 69,2 mm, a Kojsói-tetőn (Kojšovská hoľa) 67,4 
mm, Smolníknál (Gelnicai járás) 63,8 mm, Medzevnél (Kassa-vidéki járás) 59,2 mm, a Dobsinai-jégbarlangnál 
51,9 mm, Vyšná Slanánál (Rozsnyói járás) 51,7 mm csapadék esett. 

(TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

51. Prečo je na MHD zastávkach toľko ľudí, keď nie je povolené sa 

zhromažďovať ? 
[14.10.2020; pravda.sk; Blogy; 00:00; volajte12] 
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Platí zákaz zhromažďovania aj pre média na tlačovkách ,, Vládcu“ Matoviča? A čo policajti, pre nich zákaz 
zhromažďovania neplatí ? 

Video: Zhromaždení ľudia v autobuse, zhromaždení policajti v autobuse ,, Aký je to rozdiel? Zhromažďovanie 
ako zhromažďovanie, či nie ? 

video: 
Ako sa dodržiavajú opatrenia v SNV? 
Preventívna akcia v uliciach mesta. 
Uverejnil používateľ Spišská Nová Ves Streda 30. septembra 2020 
Protirečenia : sloboda slova a prejavu & cenzúra & ľudské práva & strach nevedomého občana ! 
Minúta po minúte zo zákulisia odbornosti 
video: 
Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Nedeľa 9. augusta 2020 
video: 

https://parameter.sk/kelet-szlovakiaban-harmadik-napja-esik-krompachyban-lakosokat-evakualnak
https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/10/14/preco-je-na-mhd-zastavkach-tolko-ludi-ked-nie-je-povolene-sa-zhromazdovat/
https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/10/14/preco-je-na-mhd-zastavkach-tolko-ludi-ked-nie-je-povolene-sa-zhromazdovat/


https://www.facebook.com/soun.marek/videos/10218983915698142 
Blokovanie na FB alebo, aby nebolo nič v šedej zóne podľa , , Vládcu“ Igora Matoviča 
video: 
Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Pondelok 17. februára 2020 
video: 
Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Štvrtok 4. júna 2020 
Hnoj slovenskej , , demokracie“ 
Opustí poslankyňa Drábiková podvodné zoskupenie OĽaNO-KU-Zmena zdola-NOVA, ktoré stále nevidiaci 

nazývajú OĽaNO ? 
video: 
Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Piatok 11. septembra 2020 
Vianoce asi tento rok nebudú 
Potrebujeme reformu na odstránenie chudoby alebo , ,chudobných“? 
video: 
https://www.facebook.com/milujemeprahu/videos/1217652331923459 
Citát z fb: Milan Kovacik 
- októbra o 20:21· 
PROSIM VAS VENUJTE TOMUTO VYSVETLENIU CELKOVEJ SITUACIE PAR MINUT A ZDIELAJTE 

TENTO CLANOK , NEDOVOLME PSYCHOPATOM ZNICIT VSETKO !!! , TAKZE O CO IDE ??? 
KRAJNIAK S MATOVICOM NAS AKURAT OBOZNAMILI S TYM , CO IDU 100% UROBIT !!!! 
UZAMKNUT KRAJINU A UROBIT CELOSLOVENSKY LOCKDOWN TO ZNAMENA UVAZNIT ZDRAVYCH 

LUDI S CISTYM REGISTROM TRESTOV DOMA NA NIEKOLKO MESIACOV A UPLNE ZNICIT EKONOMIKU 
KRAJINY , O TO VLASTNE CELE IDE . 

JE VELA NAVYRABANYCH VECI A PRESTAVA SA PREDAVAT , NIEJE ODBIT , JE NAS VELA , PLANETA 
SA IBA ZNECISTUJE , VELKE FIRMY TO VEDIA , UZ NEMAJU KOMU VYROBKY PREDAVAT A SVET 
POTREBUJE RESET , TOTO JE ICH PLAN. 

… CO SA DEJE NA SLOVENSKU : CELE JE TO PSYCHOLOGICKE DIVADLO , KTORE DONUTI 
KAZDEHO JEDNEHO CLOVEKA NOSIT RUSKA , DAT SA TESTOVAT A NASLEDNE SA VAKCINOVAT. 

TU SA OPAT NABALIA FARMACEUTICKE FIRMY VYRABAJUCE TESTY RUSKA A VAKCINY . 
SAMOZREJME POLITIKOM Z TOHO NIECO KVAPNE …. POSLEDNE MOZNE KVAPKY PRED TOTALNYM 

KOLAPSOM . 
V SKUTOCNOSTI JE TO TAKTO : ZAVRU NAS DOMA , UPLNE POLOZIA EKONOMIKU NA KOLENA , 

MALE FIRMY ZANIKNU. 
TAK CI TAK, RESTAURACIE A HOTELY SA UZ O PAR DNI UPLNE ZAVRU A ZKRACHUJU A STANE SA 

TO CI NIEKTO RUSKO NOSI ALEBO NIE . 
JE TO NAPLANOVANE !!!! 
CI LUDIA RUSKA NOSIT BUDU ALEBO NEBUDU !!!! SAMOZREJME , OBVINENI BUDU TI , KTORI ICH 

NENOSILI , CHCU DOSIAHNUT ABY LUDIA ZACALI NENAVIDIET A VINIT TUTO SKUPINU LUDI . 
PSYCHOLOGIA ZA TYMTO CELYM JE , ZE LUDIA KTORI RUSKA NOSIA BUDU NENAVIDIET , FYZICKY 

NAPADAT A UDAVAT INTELIGENTNYCH LUDI KTORI RUSKA ODMIETAJU NOSIT . 
PODRIADIT SA FASIZMU A DRZIA SA ZAKONOV A ZDRAVEHO ROZUMU , VEDIA ZE RUSKA 

NEPOMAHAJU A CELE JE TO DIVADLO A ODHALILI ICH PLAN , LUDIA BUDU OBVINOVAT TYCH , KTORI 
NENOSIA RUSKA Z TOHO , ZE VDAKA NIM SA STALO TO , ZE SA KRAJINA ZAMKLA . 

MUSELI SME VSETCI SEDIET DOMA A VLADA UROBILA , CO UROBILA , LEBO VLADA TO TAK V 
MEDIACH PODA A BUDE PREZENTOVAT . 

SAMOZREJME POCAS LOCKDOWNU SEM PRIDU UTECENCI … CISLA „INFIKOVANYCH“NA COVPRD 
PORASTU DO LOCKDOWNU A ZAZRACNYM SPOSOBOM BUDU KLESAT DOLE , LEBO IDE LEN O 
VYMYSLENE STATISTIKY VLADY A PODVOD S CISLAMI , SIRENYMI MEDIAMI . 

POLITICI NASLEDNE ( VSETCI VIEME KTORI) OBVINIA VEREJNE LUDI, KTORI NENOSIA RUSKA Z 
TOHO , ZE PRAVE ONI ZA VSETKO MOZU A SU ZODPOVEDNI ZA VSETKO A POSTAVIA RODINU PROTI 
RODINE , KAMARATA PROTI KAMARATOVY A SUSEDA PROTI SUSEDOVI , LUDA SA BUDU NENAVIDIET A 
VALAT VINU JEDEN NA DRUHEHO . 

VYHLASIA , ZE VDAKA LOCKDOWNU , VYMYSLENY VIRUS OPAT PORAZILI A VYJDU Z TOHO AKO 
VITAZI A LUDIA ICH ZA TO BUDU MILOVAT , ZA TO, ZE UPUSTIA ZO SVOJICH FASISTICKYCH PRAKTIK 
AZ DO JARI , KEDY VYHLASIA 3 VLNU . 

ZMENIA A UPRAVIA ZAKONY A USTAVU !!! LUDIA , KTORI POTREBUJU URGENTNU LEKARSKU 
STAROSTLIVOST SA K DOKTOROVI NEDOSTANU , OPERACIE SA ODLOZIA. 

LUDIA BUDU VDAKA TEJTO NESTAROSLIVOSTI UMIERAT DOMA A SAMOZREJME KAZDEMU BUDE 
POVEDANE , ZE VSETCI ZOMRELI NA COVID . 

BUDU PRIDAVAT A PRIDAVAT NOVE A NOVE OPATRENIA , PRETOZE, TO JE JEDNODUCHA 
PSYOLOGIA AKO ZISTIT, KTO KAM AZ MOZU S ICH OPATRENIAMI ZAJST , KEDY LUDOM POVOLIA 
NERVY A UZ TO NEZVLADNU . 

VSETCI POLITICI BUDU CHRANENI ARMADOU A POLICIOU , ABY SA IM NIECO NESTALO . MAM NA 
MYSLI, ABY BOLI CHRANENI POCAS VYMYSLANIA A UVADZANIA DO PRAXE NOVYCH ODPORNYCH 
FASI.TICKYCH OPATRENI , PRED TYMI , KTORI BY SA ROZHODLI POSTAVIT ICH NARIADENIAM A VZIAT 
SITUACIU DO VLASTNYCH RUK A ODMIETNU TOTO SIALENE DIVADLO S NIMI HRAT, A TYM PADOM, BY 
MOHLI VSETKO POKAZIT A ICH PLAN OHROZIT . 



TAKTIEZ ABY ZAMEDZILI PROTESTOM A SIRENIU PRAVDY , ARMADU A POLICIU , KTORU UZ 
POVOLAVAJU NA ZVLADNUTIE A ZAISTENIE SITUACIE , NASLEDNE LUDIA PORUSUJUCI ICH HRU BUDU 
CHYTANI , VAZNENI , VEREJNE BITI . 

LUDIA KTORI BUDU CHCIET SA IST POPRECHADZAT VON , LUDIA KTORI NEUROBILI NIC, ZA CO BY 
SI ZASLUZILI BYT ZAMKNUTY DOMA A BYT STRAZENI ARMADOU. 

LUDIA ODOVZDAVATE VSETKO, CO MATE LUDSKE PRAVA A SLOBODU , ZA LOZ A PODVOD . BOLI 
SME A SME KLAMANI ZLOCINCAMI , DOKEDY ESTE NECHATE TOMUTO KLAMSTVU NICIT SAMYCH SEBA 
, VASE RODINY ….. BOLI SME OKLAMANI NIEKYM , KOMU ZALEZI IBA NA PENIAZOCH …… NIE NA 
LUDOCH ….. 

[Späť na obsah] 

 
 

52. Patrioti bojujú so zraneniami. Mladíci majú šancu ukázať sa 
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Nová sezóna Slovenskej basketbalovej ligy má za sebou prvé kola, ktoré ukázali silu jednotlivých súperov 
Patriotov. Prišlo však aj ku zraneniam, ktoré sa však darí úspešne liečiť. 

Začali s vyrovnanou bilanciou 
Levickí basketbalisti majú za sebou prvé štyri zápasy novej sezóny. Vstup mali Patrioti veľmi dobrý, keď v 

prvom zápase (ešte pred diváckou kulisou) doma vysoko zdolali Prievidzu a vonku Inter. Potom však prišli dve 
domáce prehry proti Spišskej a Lučencu. „Ako sa očakávalo, tak liga bude vyrovnaná. Potvrdili to aj tie úvodné 
štyri duely, kde tri z nich boli mimoriadne náročné a vyrovnané. Momentálne máme určité zdravotné problémy v 
tíme, takže šírka nášho kádra zrejme nepostačovala na to, aby sme zápasy proti Spišskej a Lučencu vyhrali,“ 
hodnotí úvod novej sezóny generálny manažér BK Patrioti Levice Ladislav Garaj. 

Vyliečenie zo zranení je na dobrej ceste 
V tíme Patriotov sa však postupne začínajú objavovať zranenia, čo nikdy nie je pre trénera dobrou správou. V 

klube ale veria, že sa hráči postupne dajú do poriadku a naplno tak zabojujú o ligové body. Tieto zranenia sú však 
veľkou výzvou aj pre mladých hráčov, ktorí majú teraz možnosť naplno sa ukázať a zabojovať tak o väčšiu 
minutáž v ďalších zápasoch. Viacerí sa k tomu postavili zodpovedne a vidieť to aj na ich výkonoch. Aj po 
uzdravení Vrkića, Bachana a Pažického by tak mohli dostať priestor na palubovke v nasledujúcich zápasoch. „Čo 
sa týka zranených hráčov, tak Zoran Vrkič sa zranil v úvode zápasu proti Spišskej Novej Vsi. Na prvý pohľad to 

vyzeralo veľmi zle, noha mu zastala, ale členok išiel „ďalej“. Následne prebehol kontrolný röntgen a ten ukázal 
miernu prasklinu na kostičke. Zoran chodí každý deň na terapie a je to našťastie stále lepšie a lepšie. Veríme, že 
by možno už v sobotu mohol proti Handlovej nastúpiť. U Maťa Bachana to bolo opätovné zlomenie kostičky na 
chodidle. Odhad je, že ešte nejaké tri týždne bude mimo hry a potom by sa mohol postupne zapojiť do 
tréningového procesu. Pažičký mal problémy s achilovkou už pri príchode do Levíc. Následne začal trénovať a 
zápal achilovky sa vrátil. Zaťažoval viac svoju druhú nohu, čo si odnieslo koleno, ktoré opuchlo. Dávame ho však 
dokopy a veríme, že aj on sa v najbližších dňoch pripojí k tímu. Ostatný hráči sú našťastie v poriadku,“ hovorí o 
maródke v tíme Garaj. 

Nad posilami neuvažujú. Šancu dostanú mladíci 
Po týchto troch zraneniach by sa už možno niektoré kluby pozerali po náhrade, ale to momentálne nie je v 

Leviciach témou dňa. V klube majú dostatok mladíkov, ktorí by túto dieru mohli aspoň z časti zaplátať. „Vidíme, že 
tá situácia nie je taká potrebná, aby sme teraz dopĺňať tím. Je to aj ťažké niekoho priniesť a potom ho zase pustiť, 
takže sme sa rozhodli, že momentálne nebudeme riešiť túto otázku. Chceme hrať v zostave, ktorú máme k 
dispozícii. Sú tam mladí chalani, ktorí trénujú a čakajú na svoju šancu. Veríme, že ju aj využijú a to tak ako v 
poslednom zápase Chaban, ktorý odohral veľmi dobrý druhý polčas a vlastne on nás dostal naspäť do zápasu. 
My sa z toho tešíme a aj tie prehry berieme tak, že je to veľká škola pre našim mladých hráčov. Súťaž je dlhá, 
takže z toho nerobíme zatiaľ žiadnu paniku,“ dodáva k zostave manažér Levíc. 

Podpora z tribún im určite chýba 
Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sa musia jednotlivé zápasy hrať bez fanúšikov. V Leviciach, kde 

priemerne chodilo na basketbal vyše 1500 divákov, je to v zápasoch mimoriadne citeľné. Určite aj čo sa týka 
finančnej stránky, ale aj hráčov chýba tá podpora z tribún. Čísla novonakazených však každým dňom stúpajú, 
takže v najbližšej dobe sa na tom nebude nič meniť. „Určite nám naši fanúšikovia chýbajú a potvrdili to aj 
hosťujúci tréneri. Tie druhé polčasy, keď sme v oboch zápasoch mohutne finišovali a naháňali náskok súpera, tak 
vtedy nám podpora z tribún chýbala k tomu, aby sme ten zápas zvrátili na našu stranu. Nám veľmi chýbajú naši 
fanúšikovia, ale bohužiaľ situácia je aká je a musíme sa s tým zmieriť. Treba si hlavne dávať pozor na tie prvé 
polčasy, ktoré nám zatiaľ príliš nevyšli a potom sa naháňame za našim súperom, čo nás stojí enormne veľa síl,“ 
dodáva k súčasnej situácii zástupca klubu. 

Prvé kolá ukázali silu mužstiev 
Po odohraní prvých štyroch kôl čakala na Levice v piatom kole pauza. Najbližšie sa predstavia v sobotu doma 

proti Handlovej a tak je čas na zhodnotenie prvých súperov Levických Patriotov. „Čo sa týka našich súperov, tak 
Prievidzi bude asi chvíľu trvať, kým sa trochu zohrajú a ukážu svoju silu. V 4. kole však hrali doma s Handlovou a 

https://mylevice.sme.sk/c/22510275/patrioti-bojuju-so-zraneniami-mladici-maju-sancu-ukazat-sa.html


dokázali zvíťaziť, takže netreba ani ich podceňovať, aj keď tá kvalita určite nie je taká ako v minulej sezóne, no 
nebezpeční určite budú a to hlavne na domácej palubovke. Inter zmenil koncepciu a myslím, že zatiaľ je to 
atraktívne pre ľudí v Bratislave a sú veľmi nepríjemným súperom. Hralo sa tam ťažko, keďže majú veľmi 
šikovných a talentovaných mladíkov. Spišská je oproti Interu úplný opak. Do tímu prišlo veľa skúsených hráčov, 
ktorí toho majú veľa odohraného. Možno však v trošku vyššom veku, ale určite so skúsenosťami. Budú 
nepríjemným súperom pre každého. V Lučenci je to rovnako ako v minulej sezóne, keď majú na súpiske štyroch 
Američanov a je to extrémne náročné hrať proti nim. Sú určite jedným z top favoritov súťaže,“ dodáva na záver 
generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj. 

[Späť na obsah] 

 
 

53. ONLINE Slovensko má prvú obeť (†26) povodní: Situácia je najvážnejšia v 

Žilinskom a Banskobystrickom kraji 
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SLOVENSKO – Výdatné dažde spôsobili na mnohých miestach komplikácie. Takmer na celom území dosiahli 
hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity. Okrem vybrieždených riek voda zaplavila aj viaceré vozovky. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre trinásť okresov. Na severe krajiny sú 
okrem toho aj problémy so snehom. Situáciu sledujeme online. 

S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje SHMÚ 
Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre trinásť okresov (Skalica, Senica, Pezinok, Košice, Trnava, 

Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-

okolie – Hornád) 
Najvážnejšia situácia je v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 
Hasiči evakuujú ľudí z Hornádskej ulici v Krompachoch a ukončili evakuáciu osôb v chatovej oblasti v 

Kostoľanoch nad Hornádom 
Rozvodnený potok v obci Jezersko strhol ešte večera 26-ročného muža, po pátraní ho dnes objavili mŕtveho 
Meteorologický radar 
ONLINE 
16:02 ŠKODY Pri záplavách by mohli pomáhať aj vrtuľníky. „Naša spoločnosť je pripravená pomáhať pri 

živelných pohromách a všade tam, kde je potrebné nasadenie leteckej techniky. Vítam otvorenie dialógu s MŽP a 
verím, že spoločne dokážeme nájsť cestu, ako využiť naše vrtuľníky v prospech občanov SR,“ uviedol konateľ 
spoločnosti Slovak Training Academy Lukáš Halás. 

15:59 EVAKUÁCIA Na Hornádskej ulici v meste Krompachy, kde sa vyliala rieka Hornád, je situácia naďalej 
kritická. Z domov už evakuovali okolo 1000 ľudí. Na danej ulici je zaplavený celý úsek od hlavnej elektrickej 
rozvodne až po zberný dvor a komunitné centrum. „Podľa sprostredkovaných informácií je v obydliach voda na 
úrovni okolo 20 až 30 centimetrov. Situácia nie je až taká vážna ako pred desiatimi rokmi, kde boli v tej istej 
oblasti zaliate celé prízemia v domoch,“ skonštatovala primátorka. 

Zdroj: TASR/Milan Kapusta 
15:56 DOPRAVA Morava sa vyliala na cestu, hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau je uzavretý. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj 
15:52 POVODNE Obce Moškovec a Blažovce v okrese Turčianske Teplice vyhlásili tretí stupeň povodňovej 

aktivity, voda spôsobuje komplikácie i v Dubovom. „Všetky vodné toky v okrese sú na hrane. Obce prijali 
opatrenia. Vykonávajú záchranné práce, vrecujú, odstraňujú naplaveniny, dávajú do pôvodného stavu mostné 
priepusty, aby mohla voda plynulo odtekať,“ priblížil Michal Turčan z odboru krízového riadenia Okresného úradu 
v Turčianskych Tepliciach. 

Zdroj: FB/Dopravný servis – Turiec 
15:45 UPOZORNENIE Od dnešnej 17. hodiny bude uzavretý most na ulici 9. mája v Banskej Bystrici. „V 

týchto miestach budú v najbližších hodinách prebiehať protipovodňové opatrenia, ktoré vám prejazd úsekom 
neumožnia. Uzavretý bude aj most pod “malou” železničnou stanicou Banská Bystrica – mesto,“ oznámili policajti. 
Jediný prejazdný most bude pri Smrečine (nákupné centrum Terminál). Polícia žiada majiteľov vozidiel 
parkujúcich v blízkosti rieky Hron na parkovisku pod železničnou traťou, aby si vozidlá preparkovali. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
15:34 POVODNE Hasiči dokončujú protipovodňové opatrenia na Huštáku a pri štadióne. Desiatky príslušníkov 

HaZZ sú aktuálne v teréne a pomáha im okolo 30 ľudí z dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Podľa 
hydrometeorológov hladina Hrona stúpla z utorka zo 170 centimetrov na stredu asi o meter pri násobne 
zvýšenom prietoku. 
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15:13 ŠKODY Dvadsať ton piesku doposiaľ spotrebovala Moldava nad Bodvou pre povodňovú situáciu 
súvisiacu s vytrvalým dažďom. Záchranárske práce naďalej pokračujú. Mesto zriadilo aj infolinku, kam mohli 
obyvatelia ohlásiť potrebu zásahu pri ochrane svojho majetku alebo zdravia. 

15:06 TRAGÉDIA Záchranári Horskej služby Pieninského národného parku spolu s políciou pátrali po 
nezvestnom 26-ročnom mužovi z obce Jezersko, ktorý sa včera nevrátil domov. „Posledný kontakt bol s 
nezvestným včera tesne pred polnocou. Je veľmi pravdepodobné, že hľadaného pri návrate domov strhol 
rozbúrený potok,“ uviedli záchranári na sociálnej sieti. Server iMeteo.sk v tomto súvise uviedol, že mladíkovo telo 
našli dnes dopoludnia horskí záchranári, ktorí konštatovali smrť. Krajský policajný hovorca Igor Pavlík prípad 
potvrdil s tým, že sa čaká na obhliadajúceho lekára. Bližšie informácie však neposkytol. 

Zdroj: FB/Horská služba Pieninského národného parku 
Zdroj: FB/Horská služba Pieninského národného parku 
14:54 EVAKUÁCIA Obyvateľov za riekou Hornád, ktorých obydlia ohrozuje vybrežený Hornád, evakuovali, no 

v niektorých domoch ostali sporadicky ostali ľudia. 
Zdroj: TASR/Milan Kapusta 
Zdroj: TASR/Milan Kapusta 
14:40 POČASIE Úhrny zrážok dosiahli podľa meteorológov v období od 25. septembra do 11. októbra 

najvyššie hodnoty prevažne v západných a juhozápadných oblastiach Slovenska. „Napríklad v Piešťanoch to bolo 
149, v Topoľčanoch 138 a v Nitre 131 milimetrov,“ spresnili s tým, že v histórii meraní boli u nás podobné typy 
poveternostných podmienok zaregistrované v roku 1974. SHMÚ ďalej informoval, že situácia sa v prípade stavu 
pôdnej vlahy a sucha oproti predchádzajúcim týždňom takmer nezmenila. „V povrchovej vrstve a v celom profile 
je to na celom území bez rizika. V hlbšej vrstve je len ojedinele na Orave znížená úroveň pôdnej vlahy v 
porovnaní s dlhodobým priemerom.“ 

14:33 POVODNE V žilinskej mestskej časti Bytčica trvá tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý primátor Žiliny 
Peter Fiabáne vyhlásil v utorok po vyliatí sa miestneho potoka z koryta. Bytčický potok podľa hovorcu mesta 
zaplavil ulicu Na stanicu. „Voda nestíhala odtekať prirodzenými trasami a postupne zaplavila spodné časti domov, 
pivnice, záhrady, garáže a miestne komunikácie. Mesto situáciu monitoruje. Dobrovoľní hasiči so správcom toku, 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, v súčasnosti na mieste odstraňujú následky prívalových dažďov,“ 
uviedol hovorca Vladimír Miškovčík. 

Zdroj: FB/Mesto Žilina 
14:24 ŠKODY V Pezinku spadol strom na auto. Podmyté vodou je v Pezinku aj sídlisko Muškát. 
Zdroj: FB/Pezinok 
Zdroj: FB/Pezinok 
14:19 DOPRAVA Zliechov cesta III/2112 v smere na Čičmany je z dôvodu sneženia a popadaných stromov na 

vozovke neprejazdná. Pracuje sa na odstránení prekážky. Obchádzka je možná cez Považskú Bystricu. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj 
14:16 ŠKODY Za ostatných 6 hodín boli hasiči v súvislosti s intenzívnym dažďom vyslaní k 69 udalostiam. 

Momentálne je najvážnejšia situácia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V Žilinskom kraji uskutočnili 17 
výjazdov, pri ktorých najmä odčerpávali vodu zo zatopených pivníc a cestných komunikácii a odstraňovali 
popadané stromy. V Banskobystrickom kraji zasahovali pri 15 technických udalostiach, išlo najmä o odčerpávanie 
vody a stavanie protipovodňových bariér. Tu zasahujú najmä vo Zvolenskej Slatine. 

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ 
14:05 DOPRAVA Policajti asistujú hasičom pri odstraňovaní škôd, ako aj pri evakuácii ohrozených občanov. 

Na rizikových cestných úsekoch zaplavených miest usmerňujú a regulujú dopravu. 
Zdroj: FB/Polícia SR 
13:56 DOPRAVA Na trase z Ilavy na horský priechod Homôlka je na vozovke veľa vody. Cesta na trase 

Zliechov - Čičmany je podľa vodičov neprejazdná a policajti odkláňajú dopravu. Ťažko prejazdný je tiež úsek 
Myjava - Turá Lúka. 

13:51 POVODNE Neustávajúci dážď v Banskej Bystrici začína spôsobovať problémy priamo v meste. Hladina 
rieky Hron, ktorá ním preteká, nebezpečne stúpa a aj v časti, kde sa v súčasnosti realizujú dlhodobé stavebné 
práce na výstavbe protipovodňových opatrení. Hasiči stavajú protipovodňové zábrany. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
13:45 POVODNE Aktuálna situácia v košickej mestskej časti Nad jazerom. 
13:40 POČASIE Trvalý dážď dvíha hladiny riek na hornej Nitre. Okresné úrady v Prievidzi a v Partizánskom 

situáciu monitorujú, zatiaľ žiadna z obcí nevyhlásila stupeň povodňovej aktivity. „Zatiaľ obce v okrese Prievidza 
nevyhlásili povodňové aktivity, no situáciu sledujeme a sme v neustálom kontakte s mnohými starostami,“ 
povedal vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi Dušan Krovina. V prípade potreby sú 
pracovníci úradu podľa neho pripravení pomôcť. 

13:30 POČASIE Dnešné ráno v Zákamennom na Orave. 
Zdroj: Tip čitateľa 
13:25 POVODNE Hladina rieky Hron presiahla podľa SHMÚ v Brehoch výšku 370 centimetrov. Rieka podľa 

tamojšieho starostu vytlačila vodu na cestu III. triedy v smere do Rudna nad Hronom. Komunikácia by mala byť 
čiastočne zaplavená v jednom pruhu v úseku klopenej zákruty. „Cesta je prejazdná, situáciu rieši a dopravné 
značenie zabezpečuje Banskobystrická regionálna správa ciest,“ doplnil starosta Juraj Tencer. 

13:19 DOPRAVA Sneženie naďalej komplikuje dopravu. Čertovica je neprejazdná. V úseku Hriňová - 
Detvianska Huta - Látky Prašivá vodiči hlásia zasneženú a šmykľavú cestu. 

13:13 POVODNE V obci Smolník v okrese Gelnica, kde vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity, došlo aj k 
dočasnej odstávke pitnej vody. „Smolnícky potok sa vybrežil. Problémy nám robí asi polovica horských bystrín, 



ktoré v lete ani nepočuť. Máme spolu šesť alebo osem takýchto prítokov do potoka. Voda sa nabaľuje – z 
potôčikov sú potoky a z potoka skoro rieka,“ spresnil starosta obce Radoslav Dlugoš s tým, že ku komplikáciám 
prispelo aj to, že v stredu ráno na kopcoch nasnežilo. 

Zdroj: FB/http://www.smolnik.sk/ 
13:08 DOPRAVA Na trase Hriňova - Lom nad Rimavicou - Čierny Balog zablokovali premávku miestami 

popadané stromy a skrížené kamióny, podľa policajtov týmto úsekom neprejdete 
13:05 DOPRAVA Trnavskí policajti ukázali, ako to vyzerá na cestách v Skalici, Dunajskej Strede či Galante. 

„Na cestách zvýšte opatrnosť, viaceré úseky sú zaliate vodou,“ upozornili vodičov. 
13:03 EVAKUÁCIA Hasiči úspešne ukončili evakuáciu osôb v chatovej oblasti v Kostoľanoch nad Hornádom v 

okrese Košice. Pomocou člnov preniesli do bezpečia 18 dospelých, 4 deti a 5 psov. Päť ďalších osôb, ktorým 
stále zostáva úniková cesta do lesa, evakuáciu odmietlo. Udalosť sa zaobišla bez zranení. 

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ 
Zdroj: FB/Prezídium HaZZ 
12:54 POVODNE Hladina rieky Hron stúpa a situácia sa komplikuje. „Vrátil som sa z terénu a situácia sa na 

niektorých miestach už komplikuje. Od rána sme v intenzívnom kontakte so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom a hasičmi, ktorí nás aktuálne informujú o stave rieky na jednotlivých úsekoch a tiež realizácii 
nevyhnutných opatrení. Súčinné sú i naše dobrovoľné hasičské zbory,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján 
Nosko na sociálnej sieti. 

Zdroj: FB/Ján Nosko 
12:50 VÝSTRAHA Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 

Skalica, Senica, Pezinok a Košice. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina 
Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád. Pre 

väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
12:45 POČASIE Počas uplynulej noci okrem Vysokých a Nízkych Tatier nasnežilo na Orave, v Malej Fatre a 

prvý sneh dorazil aj do Turca, Gemera či do Kremnických vrchov. Snehovej nádielke sa potešili aj obyvatelia 
Kremnických Baní, Kunešova, Krahúl a nasnežilo aj na Skalke nad Kremnicou. „Tu nasnežilo okolo 3 centimetrov 
čerstvého snehu a krajina sa prvýkrát v tejto sezóne zabelela,“ uviedol portál iMeteo.sk. 

12:40 POVODNE Najzasiahnutejším regiónom je Košický kraj, kde je takmer polovica všetkých vyhlásených 
stupňov povodňovej aktivity. Nasleduje Prešovský kraj. Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská 
Nová Ves, nasleduje okres Gelnica. Ostatné výrazne zasiahnuté okresy sú Poprad, Revúca, Prešov a Zvolen, 

zhrnul rezort vnútra. 
12:33 DOPRAVA Padajúci sneh naďalej komplikuje dopravu v Kremnici a jej blízkom okolí. „Upozorňujeme 

vodičov, že cesta na Skalku je aktuálne do odvolania uzavretá z dôvodu popadaných stromov, ktoré neuniesli 
váhu mokrého a ťažkého snehu,“ zdôraznili muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
12:29 POVODNE Hladina Levočského potoka v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves mierne klesla. 

Tretí stupeň povodňovej aktivity však naďalej platí. „Levočský potok sa vylial, ale nebolo to tak zlé, aby sme 
museli evakuovať ľudí. Približne 30 domov v obci má zaplavené dvory a pivnice,“ uviedol starosta. 

12:25 ŠKODY V obci Jasov v okrese Košice-okolie došlo k vyliatiu rieky Bodva z jej koryta. Zaplavená je aj 
prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, ktoré museli ľudia opustiť. 

Zdroj: TASR/František Iván 
Zdroj: TASR/František Iván 
12:16 Rozvodnená je tiež rieka Nitra medzi Dražovcami a Čakajovcami. 
Zdroj: FB/Nitralive.sk 
12:12 Polícia vysiela z Krompách, kde hasiči evakuujú ľudí z Hornádskej ulice. 
11:55 DOPRAVA Šoféri na horskom priechode Čertovica stále upozorňujú na zasneženú vozovku. Autá sa 

tam šmýkajú. Treba rátať s obojsmerným zdržaním. 
11:50 ŠKODY Mesto Gelnica na sociálnej sieti informuje o poškodenej časti cesty v Perlovej doline, pričom 

časť obyvateľov zostala kvôli poškodeniu elektrického vedenia bez prúdu. „Na odstránení poruchy sa 
momentálne pracuje. Prosíme tiež občanov, aby šetrili vodou, keďže pre aktuálnu povodňovú situáciu bolo nutné 
odstavenie úpravne vody v Perlovej doline a mesto je v súčasnosti zásobované iba z prameňov,“ píše sa v 
príspevku mesta. 

Zdroj: FB/Gelnica - oficiálna stránka mesta 
11:45 DOPRAVA Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom 

okrese vyliala na viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste II/546 pred hypermarketom. Cesta je pre 
osobnú dopravu uzavretá, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K 
vybreženiu Hnilca došlo aj na ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. 
Na rieke Hnilec bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. 

Zdroj: FB/Gelnica - oficiálna stránka mesta 
11:40 ŠKODY V obci Kysak hasiči odstraňovali spadnutý strom. Silný dážď sa v utorok podpísal aj pod zaliatie 

obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vedúcej cez osadu Sopotnica. „Vybreženie Hornádu v 
tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským vodohospodárskym 
podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto 
týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad. Dlhodobá 



obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a následne budeme 
odstraňovať škody,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Zdroj: FB/Hasiči Košice 
11:33 ŠKODY Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) na Spiši. 

„V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže 
do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách snažili 
úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda 
odmyla časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že škody sa 
vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka. 

11:23 POČASIE Tlaková níž sa začne popoludní vypĺňať a počas neskorého večera a nočných hodín SHMÚ 
očakáva ustávanie zrážok na väčšine územia. „Podľa takéhoto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie 
očakávame na Dunaji mierny vzostup, na ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých 
vodných stavoch, v popoludňajších hodinách vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia SPA aj v ďalších staniciach. Hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by 
mali kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas zajtrajšieho dňa. V stredných a 
najmä dolných častiach tokov treba počítať s dotekaním,“ skonštatovali meteorológovia. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
11:20 ŠKODY Hladina Hornádu a vytrvalý dážď spôsobujú komplikácie. „V skorých ranných hodinách 

popadali skaly a kamene na úsek Kostolianskej cesty,“ uviedol magistrát mesta Košice s tým, že na mieste osadili 
dopravné značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení 
spadnutých skál plynulá. Košice evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde. 

11:17 ŠKODY Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, 
povedal to starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí 
evakuovali v utorok, niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. „Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej 
aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to 
počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty. 

11:14 POVODNE Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. Na väčšine horných úsekov 
tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných 
hladín (pri vysokom vodnom stave). Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v 
oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
11:10 POČASIE Počas nočných hodín zrážky na strednom a východnom Slovensku ustávali alebo slabli, ale 

pretáčajúca sa tlaková níž priniesla zrážky na západ územia, opäť miestami aj výdatné. „Za posledných 24 hodín 
(14.10. k 10:00) spadlo od 15 do 50 mm zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých Karpát od 50 
do 75 mm, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn sme zaznamenali v Smoleniciach - 96,7 mm,“ skonštatovali 
odborníci zo SHMÚ. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
11:04 DOPRAVA Na trase Kremnica - Skalka sú na ceste popadané stromy. Podľa policajtov je daný úsek 

momentálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Krahule. 
11:02 DOPRAVA V Gelnici je miestami zaplavený hlavný ťah, premávku usmerňujú po okolitých uliciach 

policajti. 
11:01 POVODNE Hovorca hydrometeorologického ústavu priblížil, že momentálne evidujú tretí stupeň 

povodňovej aktivity v ôsmich vodomerných staniciach. „Ide o stanice Markušovce/Levočský potok, Spišské 
Vlachy/Hornád, Margecany/Hornád, Švedlár/Hnilec, Jaklovce/Hnilec, Obišovce/Svinka, Kysak/Hornád, 
Ždaňa/Hornád a Košice/Hornád. V spomínaných vodomerných staniciach je momentálne ešte vzostup na 
Hornáde v Spišských Vlachoch, Margecanoch, Kysaku a Ždani,“ informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 
h. 

10:58 DOPRAVA Úseky Trebejov - Družstevná pri Hornáde a Kojšov - Veľký Folkmár sú zaplavené a 
neprejazdné. 

10:57 POČASIE Výdatné zrážky vo forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 
hodín opätovne na celom území východného Slovenska. „Najvyšší úhrn zrážok - 74,7 milimetra bol nameraný v 
zrážkomernej stanici Košická Belá. Podobne vysoké úhrny nad 60 milimetrov boli zaznamenané aj v staniciach 
Smolník, Kojšovská Hoľa, Štós a Medzev,“ informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. 

10:55 POČASIE Dopoludnia sa aj vo výške približne 650 m n. m. môže objaviť sneženie. Informoval o tom 
Meteopress SK online s tým, že dnešné úhrny zrážok by už nemali byť také výdatné ako v predchádzajúcich 
dňoch. Situácia na niektorých vodných tokoch ale zostáva naďalej kritická. 

Zdroj: FB/Meteopress SK online 
10:48 DOPRAVA Na trase medzi Lomom nad Rimavicou a Breznom husto sneží. 
10:42 DOPRAVA Vodiči na trase Moškovec - Abramová - časťou Laclavá upozorňujú na zaplavenú vozovku. 
10:30 EVAKUÁCIA Hasiči momentálne vykonávajú evakuáciu niekoľkých rodinných a bytových domov na 

Hornádskej ulici v Krompachoch. Včera večer tu osadili protipovodňové zábrany, voda sa však dostala až k 
domom. Hasičom sa pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 obyvateľov 
evakuáciu odmietlo. Na mieste je pripravený evakuačný autobus HaZZ ako dočasné útočisko. 

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ 



10:22 DOPRAVA Stella Centrum informuje, že na horskom priechode Kľak je kašovitý sneh. Na Čertovici 
informuje o skrížených kamiónoch. „Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý a vo 
vyšších polohách rátajte s poľadovicou a so snehom,“ upozornila dopravná služba. 

10:15 POVODNE Občianske združenie Severe Weather Slovakia zhrnulo, že 3. stupeň povodňovej aktivity 
dosiahli rieky Rajčianka (Poluvsie), Muráň (Bretka), Svinka (Obišovce), Parná (Horné Orešany), Hornád (Kysak, 
Košice, Spišské Vlachy, Margecany, Ždaňa), Hnilec (Jaklovce), Levočský potok (Markušovce), Rimava (Vlkyňa) a 
Turiec (Gemerská Ves, Ivančiná). 

10:05 POVODNE Hladina rieky Hornád v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Potvrdil to starosta 
Hranovnice Vladimír Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Obec robí viaceré 
opatrenia, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných domov má podľa starostu zaplavené dvory. 
Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej časti Dubina. 

09:55 POČASIE Aj na sedle Súľová medzi Rožňavským a Gelnickým okresom nasnežilo. Prvý tohtoročný 
sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský 
hydrometeorologický ústav navyše informoval o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra. 

Zdroj: FB/Meteo Východ 
09:50 DOPRAVA Na horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na 

hornej Nitre do stredajšieho rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť. 
„Vzhľadom na nepriaznivé počasie vyzývame vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. V tomto 
počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej majú vyraziť na cestu skôr, prípadne využiť iné alternatívy dopravy,“ 
upozornil krajský policajný hovorca Pavol Kudlička 

09:44 ŠKODY Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity V stredu 
ráno to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa 
vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku 
Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. „Na vodných tokoch Hron, 
Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup 
vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnená aj 
manipuláciami na vodných stavbách. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
09:36 DOPRAVA Dnešné ráno na Čertovici z pohľadu policajtov. „Pomáhajme si vzájomne na cestách,“ 

uviedli ochrancovia zákona. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:30 POČASIE Výstraha najvyššieho stupňa pred dažďom naďalej platí v troch okresoch Košického kraja. V 

regiónoch Gelnica, Košice okolie a Spišská Nová Ves sa očakáva miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 - 

80 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a 
intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a vzhľadom na hydrologickú situáciu môžu 
spôsobiť škody väčšieho rozsah,“ varovali meteorológovia. 

Zdroj: SHMÚ 
09:24 ŠKODY Situácia vo Zvolenskej Slatine počas dlhotrvajúceho dažďa, hasiči včera stavali protipovodňové 

bariéry. 
09:21 DOPRAVA Na Kremnických Baniach, Krahuliach a Skalke to aktuálne vyzerá takto. Okrem sneženia 

tam v týchto chvíľach aj mrzne. Banskobystrickí policajti preto apelujú na šoférov, aby si na cestách dávali veľký 
pozor. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:18 DOPRAVA Úsek Budča - Ostrá Lúka je zaplavený a obojsmerne neprejazdný. 
09:17 POVODNE Hladina vodného toku Bodva v Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. 

Uviedol to primátor Matej Smorada s tým, že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje 
domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú problémy aj na Štóskej. 

09:14 ŠKODY Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V obci Jaklovce v okrese Gelnica 
včera začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z pivníc. 

09:09 ŠKODY Hasiči uskutočnili v súvislosti s intenzívnym dažďom za uplynulých 24 hodín celkom 175 
výjazdov. Situácia bola vážna najmä na východe a severe Slovenska. Ich pomoc bola potrebná najmä pri 
odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Ďalej vykonávali monitoring a 
kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. V niekoľkých 
prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. Hasiči na mnohých 
miestach naďalej zasahujú. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
09:06 DOPRAVA Na R1 pred Nitrou smerom z Banskej Bystrice na 54. kilometri v pravom jazdnom pruhu 

budú od 9.00 pracovať cestári. 
09:02 ŠKODY Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V 

stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Väčšinu 
výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
08:59 POVODNE Úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity dosiahol aj potok Mošteník v Považskej Bystrici. 

Rieka Domanižanka v Považskej Bystrici kulminovala o tretej hodine nadránom tesne pod hranicou prvého 
stupňa povodňovej aktivity. Nad úrovňou prvého stupňa povodňovej aktivity sú momentálne hladiny potokov 
Pružinka vo Visolajoch v Púchovskom okrese a Papradnianka v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica. 



08:55 POVODNE Hladiny vodných tokov na severe Trenčianskeho samosprávneho kraja kulminovali v stredu 
okolo druhej hodiny nadránom, postupne začínajú klesať. Výnimkou je rieka Vlára v Hornom Srní, ktorá stále 
mierne stúpa, kulminácia sa očakáva v stredu popoludní. 

08:45 DOPRAVA Aktuálna situácia na horskom priechode Čertovica. Priechod je podľa Zelenej vlny z dôvodu 
skríženia kamiónov neprejazdný pre všetku dopravu. 

08:25 DOPRAVA Na horskom priechode Čertovica sneží. 
Zdroj: FB/Liptov112.sk 
08:00 POČASIE Snehová pokrývka podľa SHMÚ vytvorí najmä na horách a horských priechodoch Žilinského, 

Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

Na väčšine územia dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
„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. 

Zdroj: TASR/František Iván 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
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] 
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Mimoriadna správa: 
Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj 

prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, ktoré museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020. Foto: 
TASR František Iván 

Výdatné dažde sužujú celé Slovensko. 
,aktualizované 
Bratislava 14. októbra (TASR) - V súvislosti s následkami dlhotrvajúceho dažďa je aktuálne najviac 

postihnutým regiónom Košický kraj. Tvorí takmer 50 percent všetkých vyhlásených stupňov povodňovej aktivity. 
Nasleduje Prešovský kraj. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) intenzívne komunikuje s prezidentom 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavlom Mikuláškom. V prípade potreby bude zvažovať aj výjazd do 
terénu. Pre TASR to uviedla Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Najviac 
mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská Nová Ves, druhý najväčší počet je v okrese Gelnica. Výrazne 

zasiahnutými okresmi sú tiež Poprad, Revúca, Prešov, Zvolen. “Zasiahnuté obce riešia vzniknutú situáciu 
vlastnými silami a prostriedkami, ale v najviac zasiahnutých regiónoch vypomáhajú vybrané kapacity 
integrovaného záchranného systému,” priblížila Fabianová. Žiadna mimoriadna udalosť v súvislosti s povodňami 
nebola doteraz zaznamenaná v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa 
platia v stredu na celom území Slovenska. Hasičský a záchranný zbor hlásil už v stredu ráno v súvislosti s 
intenzívnym dažďom celkovo 175 výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo 
zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Vykonávali napríklad monitoring a kontrolu vodných tokov, 
odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. Počas dňa hasiči zabezpečovali aj evakuáciu 
niektorých domov v Krompachoch aj v Kostoľanoch nad Hornádom. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad 
Hronom musel v stredu zasahovať v mestskej časti Kortína, kde došlo k zaplaveniu obydlí miestnej osady. 
Niekoľko ľudí bolo evakuovaných do náhradného ubytovania, informovali hasiči na sociálnej sieti. Dobrovoľní 
hasiči, ale aj zamestnanci mesta v poobedných hodinách zasahovali v blízkosti osady. Po zaplavení niekoľkých 
obydlí ponúklo pomocnú ruku miestnym obyvateľom aj mesto Žiar nad Hronom. Dočasnú pomoc vo forme 
náhradného ubytovania poskytli 14 ľuďom, a to matkám s deťmi, informovalo mesto na svojom webe. Hasiči v 
Košickom kraji počas stredy evidujú zatiaľ 42 zásahov v súvislosti s počasím. Pre TASR to uviedol operačný 
dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Miroslav Betuš. Pri 
týchto udalostiach zasahovalo celkovo 161 príslušníkov HaZZ vrátane dobrovoľných hasičov. „Išlo o čerpanie 
vody zo zaplavených pivníc rodinných a bytových domov, odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest i 
miestnych komunikácií, záchranu osôb a zvierat zo zatopených lokalít a čistenie štátnych komunikácií od nánosov 
bahna,“ povedal. Najčastejšie, a to v 12 prípadoch, zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Spišskej Novej Vsi, 

Gelnici a v Krompachoch. Košickí hasiči mali pre počasie desať výjazdov. Ako spresnil, okrem evakuácie zo 
záhradkárskej oblasti v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie evakuovali ďalších päť ľudí aj z 
oblasti Štrkoviska v košickej Krásnej. „Zostali uväznení v záplavovom území,“ dodal Betuš. Minimálne na dvoch 
miestach vo Zvolene je pre dlhotrvajúci dážď vážna situácia. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin 
Svatuška s tým, že rieka Hron sa vyliala v blízkosti záhradkárskej osady na Podborovej, kde ohrozuje majetok 
Zvolenčanov, ale aj životy hospodárskych zvierat. „Práve na tomto mieste zasahovali štátni i dobrovoľní hasiči, s 
ktorými spolupracujú naši ľudia z mestského komunálneho strediska. Vrecia s pieskom dokonca pomáhajú plniť 
naši zamestnanci, ktorí za bežných okolností spolupracujú pri archeologickom výskume na Pustom hrade,“ 
uviedla k situácii primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Rieka Slatina zas ohrozila chatárov v rekreačnej 
oblasti Červený medokýš, keď sa vyliala na jeden z úsekov cesty. Mestská polícia odkláňa vodičov na náhradnú 
trasu cez sedlo Pustého hradu. „Všetkých upozorňujeme, aby do rekreačnej oblasti cestovali iba v nevyhnutných 
prípadoch. Náhradná trasa totiž nemá charakter klasickej cestnej komunikácie a slúži naozaj len pre výnimočné 
prípady,“ podotkol náčelník zvolenskej mestskej polície Juraj Chabada. Svatuška poznamenal, že mestská polícia 
sleduje aj situáciu v okolí bytovky pod Pustým hradom. „Aj tu je predpoklad, že by sa rieka Slatina mohla vyliať a 
bude potrebné na mieste postaviť protipovodňovú bariéru,“ ukončil. Vybreženie rieky Hornád spôsobilo problémy 
aj v obci Kluknava v okrese Gelnica. Pre TASR to uviedol starosta Štefan Kováč s tým, že sa to dotklo približne 
15 až 20 rodinných domov či tamojšieho futbalového ihriska. V súčasnosti je podľa neho situácia stabilizovaná. 
„Museli sme osádzať vrecia s pieskom a ochraňovať majetok občanov a obce, aj v Štefanskej Hute. Voda sa 
vyliala na polia i záhrady občanov, ktorí bývajú v blízkosti Hornádu. Jeho hladina postupne klesá, ale ľudia majú v 
pivniciach vodu, ktorú treba sústavne odčerpávať. Pomáhajú nám aj naši dobrovoľní hasiči, striedali sa asi 
dvadsiati,“ povedal. Podľa jeho slov boli v teréne uplynulú noc aj počas stredy. Kováč verí, že prestane pršať a 
voda klesne. „Bude tiež potrebné čistiť studne,“ dodal. Predpokladá, že ak nenastane mimoriadna situácia, túto 
noc nebudú musieť byť v teréne. S odstraňovaním škôd plánujú pokračovať vo štvrtok (15. 10.). Všetky 
dobrovoľné hasičské zbory obcí, ktoré disponujú protipovodňovými vozíkmi a vozidlami z projektu Aktívne 
protipovodňové opatrenia, boli v stredu od 16. hodiny uvedené do pohotovosti. TASR o tom informovala Zuzana 
Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pomáhať majú profesionálnym hasičom v 
lokalitách, ktoré sú najzasiahnutejšie nepriaznivým počasím a zhoršujúcou sa povodňovou situáciou. “Dobrovoľné 
hasičské zbory obcí budú z dôvodu pretrvávajúceho dažďa v pohotovosti až do odvolania,” spresnila Farkasová. 
Ďalšie zvyšovanie hladiny vodných tokov očakáva v najbližších hodinách obec Nálepkovo v okrese Gelnica. Voda 
doposiaľ zničila aj prístupovú cestu k rodinným domom v záhradníckej oblasti Tichý Potok. Pre TASR to uviedol 
starosta Ondrej Klekner s tým, že dážď neustáva. Tretí stupeň povodňovej aktivity v obci vyhlásili v utorok (13. 
10.) v noci. „Hladiny tokov sa zdvihli a Dedinky ráno zvýšili prietok, preto sa nám teraz dvíha Hnilec a začínajú byť 
ohrozené obecné budovy, dávali sme vrecia,“ povedal s tým, že vodu odčerpávajú napríklad aj z pivnice 
tunajšieho domova dôchodcov. Za veľký problém označil zaplavenie v uvedenej lokalite, kde sa tok vybrežil na 
úseku okolo 300 metrov. K evakuácii podľa jeho slov nebolo nutné pristúpiť. Voda v belušskej miestnej časti 



Hloža zaplavila podjazd pod cestu I/61 a diaľnicu D1. Na sociálnej sieti o tom informovala trenčianska krajská 
polícia. „Vodiči, pozor na zaplavený podjazd cesty III/1944 popod cestu I/61 a diaľnicu D1 v Beluši, časť Hloža, 
smerom na miestnu časť Podhorie. Rešpektujte pokyny polície,“ informuje polícia na sociálnej sieti. Obec Lehota 
pod Vtáčnikom v okrese Prievidza v stredu vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. Problémy tam spôsobuje 
voda na Suchom potoku a jeho prítokoch, informoval TASR vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v 
Prievidzi Dušan Krovina. “Hrozí tam poškodenie suchého poldra, ktorý je plný a momentálne z neho dobrovoľní 
hasiči čerpajú vodu, aby nepretiekol. Keby sa stalo, že pretečie, voda pôjde rovno do obce,” uviedol Krovina. 
Vytrvalý dážď situáciu komplikuje naďalej podľa neho aj pod mostmi na Nábreží sv. Metoda v Prievidzi, kde sa 
voda z Handlovky prerazila z kanalizácie na vozovku. Mesto komunikáciu uzatvorilo. “Ide o štandardný stav pri 
akomkoľvek veľkom daždi,” podotkol. Z ostatných obcí okresu podľa Krovinu zatiaľ komplikácie úradu nehlásia. 
“Podľa predpovedí by malo v noci prestať pršať. Voda však bude minimálne dva dni dotekať z hôr a polí,” dodal. 
Obec Horné Orešany v okrese Trnava vyzvala v stredu popoludní občanov, aby si vyčistili odtokové rúry pod 
mostami nad potokom Parná a priekopy pred svojimi nehnuteľnosťami. Urobila tak na základe upozornenia 
vodohospodárov. V prípade nerešpektovania výzvy budú mosty, ktoré znemožňujú plynulý odtok zrážkovej vody, 
odstránené. Stav hladiny potoka Parná sa v dôsledku trvalého dažďa v stredu pohybuje medzi 2. a 3. stupňom 
povodňovej aktivity, starostka Jarmila Petrovičová pre TASR uviedla, že od vodohospodárov majú informáciu, že 
odtok vody z priehrady nad Hornými Orešanmi budú regulovať tak, aby sa predišlo vybreženiu potoka. Po 
poklese hladiny okolo poludnia začala voda po 14.00 h opäť stúpať. Z dôvodu zvýšenej hladiny rieky Morava bol 
popoludní uzavretý hraničný priechod Moravský sv. Ján - Hohenau. Informuje o tom polícia Trnavského kraja na 
sociálnej sieti. Hladina na mieste dosahuje hodnotu 4,7 metra, čo je dvojnásobok oproti bežnému stavu. Polícia 
upozornila tiež, že v okrese Skalica sú zvýšené hladiny viacerých miestnych potokov a vyzvala na pozornosť. 
Zaplavené sú aj niektoré úseky ciest iných okresov kraja. Pri záplavách by mohli pomáhať aj vrtuľníky, TASR o 
tom informoval hovorca Slovak Training Academy (STA) Dušan Tokarčík. Toto špecializované výcvikové 
stredisko pre pilotov ponúklo Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR bezodplatné monitorovanie 
rozvodnených riek na východe Slovenska. Letecký pohľad môže Slovenskému vodohospodárskemu podniku 
(SVP), konkrétne Správe povodia Hornádu a Bodvy, podľa neho priniesť detailnejšie informácie na analýzu 
aktuálneho stavu povodia. Tokarčík dodal, že na základe nich možno lepšie vyhodnotiť povodňovú situáciu na 
riekach a prijať potrebné opatrenia tak, aby sa predišlo škodám na majetku ľudí. „Naša spoločnosť je pripravená 
pomáhať pri živelných pohromách a všade tam, kde je potrebné nasadenie leteckej techniky. Vítam otvorenie 
dialógu s MŽP a verím, že spoločne dokážeme nájsť cestu, ako využiť naše vrtuľníky v prospech občanov SR,“ 
uviedol konateľ spoločnosti Lukáš Halás. Rezort sa podľa STA nebráni takémuto využitiu leteckého prieskumu. O 
tejto téme by mali rokovať najneskôr do konca týždňa. Cieľom stretnutia má byť nastavenie dlhodobej spolupráce 
pri riešení mimoriadnych situácií. V obci Jezersko v okrese Kežmarok bol v stredu nájdený utopený muž. Hovorca 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik pre TASR prípad potvrdil s tým, že sa čaká na 
obhliadajúceho lekára. Bližšie informácie však neposkytol. Podľa portálu imeteo.sk mal utopeného 26- ročného 
muža strhnúť potok v obci Jezersko v utorok (13. 10) vo večerných hodinách. Na Hornádskej ulici v meste 
Krompachy, kde sa vyliala rieka Hornád, je situácia naďalej kritická. Z domov už evakuovali okolo 1000 ľudí. Pre 
TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová. Tretí stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu v 
meste vyhlásili už od utorka (13. 10.) od 21.00 h. „Hasiči stavali do noci protipovodňové zábrany, ale Hornád je 
silný a nepomohlo to, v stredu nadránom okolo tretej sa voda začala zdvíhať. Momentálne je hladina ustálená a 
postupne klesá. Dúfame, že sa v noci nezdvihne,“ povedala Rušinová. Na Hornádskej ulici je zaplavený celý úsek 
od hlavnej elektrickej rozvodne až po zberný dvor a komunitné centrum. V oblasti zasahujú profesionálni aj 
dobrovoľní hasiči, ktorí evakuovali ľudí z rodinných a bytových domov. „Podľa sprostredkovaných informácií je v 
obydliach voda na úrovni okolo 20 až 30 centimetrov. Situácia nie je až taká vážna ako pred desiatimi rokmi, kde 
boli v tej istej oblasti zaliate celé prízemia v domoch,“ skonštatovala primátorka. Ako ďalej priblížila, pre 
evakuovaných ľudí je zabezpečené ubytovanie aj strava. Školopovinné deti premiestnili do základnej a špeciálnej 
školy a do telocvične išli matky s deťmi. Ďalším priestorom, ktorý vyhradili pre evakuovaných, je centrum voľného 
času. Do komunitného centra, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Ľudia a perspektíva, zase umiestnili 
mužov. „Uvidíme, ako sa bude večer situácia vyvíjať a podľa toho máme ešte pripravenú ubytovňu v Starej Maši,“ 
dodala primátorka. V blízkosti toku Hornád sa nachádza aj priemyselný park, kde potrebujú umiestniť 
protipovodňové zábrany. Pomoc mestu v tejto súvislosti ponúkol aj prezident Hasičského a záchranného zboru. 
Podľa Rušinovej je dôležité, aby zachránili priemyselný park a neohrozili tak jeho výrobu, keďže v závodoch 
pracuje okolo 1000 ľudí. Hladina rieky Nitra na jej strednom toku neustále stúpa. Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) už na viacerých vodomerných staniciach vyhlásil prvý a druhý stupeň povodňovej aktivity. Podľa 
viacerých samospráv však voda zatiaľ škodu nenarobila. „Intenzívne prší a so stúpaním hladiny rieky stúpa a j 
obava z ohrozenia vodou. Monitorujeme územie a spolupracujeme s dotknutými orgánmi a organizáciami. Podľa 
informácií SHMÚ by malo pršať dnes do 24.00 h. Povodie Váhu vyhodnocuje situáciu s riekou Nitrou ako v tejto 
chvíli bezpečnú, bez nutnosti vyhlásiť povodňový stupeň ohrozenia,“ informovala na sociálnej sieti topoľčianska 
radnica. Napriek tomu mesto vykonáva niektoré preventívne aktivity. Proti prípadným škodám už zabezpečilo 
napríklad výstavbu cyklomosta. Mestský úrad zároveň upozornil obyvateľov, aby pamätali na svoju bezpečnosť a 
vyhýbali sa pohybu v miestach s potenciálnym rizikom. Obce Moškovec a Blažovce v okrese Turčianske Teplice 
vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, voda spôsobuje komplikácie i v Dubovom. Situáciu pre TASR označil 
Michal Turčan z odboru krízového riadenia Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach za divokú, problémy v 
okrese spôsobuje rieka Turiec. “Všetky vodné toky v okrese sú na hrane. Obce prijali opatrenia. Vykonávajú 
záchranné práce, vrecujú, odstraňujú naplaveniny, dávajú do pôvodného stavu mostné priepusty, aby mohla voda 
plynulo odtekať,” priblížil Turčan. Obce podľa neho zabezpečujú ochranu i nehnuteľností a poľnohospodárskych 
budov. “Obyvateľov rodinných domov nemuseli evakuovať, zabezpečujú sa tam vstupy, aby voda nepoškodila 



majetok,” ozrejmil. Výšku hladiny rovnajúcu sa tretiemu stupňu povodňovej aktivity dosiahol Turiec i v Ivančinej. 
“Tam je veľké územie, kde sa voda vyleje,” podotkol Turčan. Situáciu ovplyvňuje Turiec podľa neho i v Dubovom, 
kde sa vylial z koryta a v obci pravdepodobne rovnako vyhlásia tretí stupeň povodňovej aktivity. Zamestnanci 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) zasahovali v súvislosti s počasím v utorok 
(13. 10.) a stredu vo viacerých okresoch. Išlo prevažne o čistenie ciest, ako aj o čistenie a sprietočnenie priekop a 
vyznačenie obchádzkových trás. Ako pre TASR uviedol námestník pre prevádzku SÚC PSK Stanislav Harčarík, 
následky lokálnych povodní v okrese Poprad a Kežmarok odstraňovali v úseku Spišské Bystré – Kravany, Veľká 
Lomnica – Stará Lesná, v Bušovciach a Hranovnici. V okrese Prešov a Sabinov cestári zasahovali nad obcou 
Žipov, v Hermanovciach, za obcami Bajerov a Radatice, pred obcou Fintice, ďalej v Krivanoch, Miľpoši a na 
úseku cesty Ľubotín – Orlov v okrese Bardejov. “V utorok večer na podnet polície v Starej Ľubovni sme označili 
obchádzkovú trasu na ceste Hniezdne – Spišská Stará Ves, Spišská Stará Ves – Spišská Belá pre nákladnú 
dopravu z dôvodu zaplavenia cesty Bušovce – Spišská Belá. Taktiež boli osadené zvislé dopravné značenia na 
rizikovom úseku cesty Plaveč - Ľubotín, kde dochádzalo k zaplavovaniu danej cesty,” uviedol Harčarík s tým, že 
situáciu operatívne monitorujú. “Aktuálne nevidujeme škody na majetku SÚC PSK. V týchto chvíľach prebieha 
čistenie ciest a zanesených priekop,” dodal Harčarík. Neustávajúci dážď v Banskej Bystrici spôsobuje problémy 
priamo v centre meste, kadiaľ popri hlavnom cestnom ťahu I/66 preteká rieka Hron a kde už dlhší čas Slovenský 
vodohospodársky podnik robí výstavbu protipovodňových opatrení. Hladina rieky od utorka (13. 10.) večera 
nebezpečne stúpla a v stredu preto hlavnú cestu lemovali hasičské autá, hasiči tam budovali protipovodňové 
bariéry. “Hron nám v noci stúpol na takú úroveň, že bolo potrebné vykonať protipovodňové opatrenia na Huštáku. 
Vybudovali sme bariéry v dĺžke zhruba 130 metrov a pri zimnom štadióne v dĺžke približne 240 metrov, plus 
vodohospodári zabezpečili úseky, kde protipovodňová ochrana mesta nie je dokončená,” reagoval v stredu pre 
TASR Erik Piater z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici. Na snímke 
hasiči stavajú protipovodňové zábrany na brehu rieky Hron. V Banskej Bystrici 14. októbra 2020. Foto: TASR Ján 
Krošlák 

Ako informoval, k 14.00 h Hron zatiaľ nestúpa, hasiči opatrenia dokončujú a pokiaľ hladina rieky nestúpne, 
malo by to postačovať. Desiatky príslušníkov HaZZ sú aktuálne v teréne a pomáha im okolo 30 ľudí z 
dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Podľa hydrometeorológov hladina Hrona stúp la z utorka zo 170 
centimetrov na stredu asi o meter pri násobne zvýšenom prietoku. Dvadsať ton piesku doposiaľ spotrebovala 
Moldava nad Bodvou pre povodňovú situáciu súvisiacu s vytrvalým dažďom. Záchranárske práce naďalej 
pokračujú. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že pokiaľ dážď neustúpi, situácia nebude 
stabilizovaná. Na nebezpečenstvo ohrozenia vodou obyvateľov upozornili v utorok (14. 10.) večer. „Mesto zriadilo 
aj infolinku, kam mohli obyvatelia ohlásiť potrebu zásahu pri ochrane svojho majetku alebo zdravia. Po vybrežení 
Bodvy v Medzeve, zaliatí niekoľkých domov a následnej evakuácii, boli preventívne opatrenia v našom meste 
nanajvýš opodstatnené,“ spresnilo s tým, že celkovo sa na záchranných prácach podieľalo 14 zamestnancov 
úradu vrátane mestskej polície, príslušníkov štátnej polície a záchranných zložiek. Pomáhalo tiež takmer 50 
dobrovoľníkov. Vrecia s pieskom ukladali na kritické miesta na ulici Mlynskej a Tehelnej. Kritická situácia bola aj v 
Budulove - na konci cesty tejto mestskej časti smerom na Peder. „Tam sa tiež spravila hrádza z piesku, ale voda 
cez ňu presakuje a mierne zaplavuje cestu. Situácia ešte nie je stabilizovaná ani dnes, ráno pracovníci mesta 
zdvíhali hrádzu ešte o jeden rad,“ uvádza radnica s tým. Podľa nej problémy evidujú aj na križovatke ulíc 
Debraďská a Janka Kráľa, kde na ceste stojí väčšie množstvo vody. V žilinskej mestskej časti Bytčica trvá tretí 
stupeň povodňovej aktivity, ktorý primátor Žiliny Peter Fiabáne vyhlásil v utorok (13. 10.) po vyliatí sa miestneho 
potoka z koryta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Doplnil, že Bytčický potok zaplavil 
ulicu Na stanicu. „Voda nestíhala odtekať prirodzenými trasami a postupne zaplavila spodné časti domov, pivnice, 
záhrady, garáže a miestne komunikácie. Mesto situáciu monitoruje. Dobrovoľní hasiči so správcom toku, 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, v súčasnosti na mieste odstraňujú následky prívalových dažďov,“ 
uviedol Miškovčík. Krízový štáb mesta podľa neho ďalej koordinuje záchranné a zabezpečovacie práce. „Na 
mieste ich na najkritickejšom úseku v Bytčici, ale aj v Trnovom a Vraní bol osobne skontrolovať primátor Fiabáne 
s členmi krízového štábu,“ dodal. Podľa aktuálnych informácií voda postupne opadáva, v niektorých postihnutých 
častiach sa krízovú situáciu po výdatnom daždi podarilo vyriešiť odčerpávaním vody a uvoľnením vodného toku. 
„Stavebné mechanizmy aktuálne odstraňujú korytá riek od nánosov bahna, kamenia a náletových porastov. Práce 
prakticky pokračujú stále od utorka (13. 10.) večera. Povodňovú aktivitu monitorujeme na celom území Žiliny a v 
prípade potreby budeme reagovať ďalšími opatreniami,“ povedal Fiabáne. Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) vyhlásil hydrologickú výstrahu tretieho stupňa pre celý okres Žilina. Hladiny riek Čierny Váh, Rajčanka i 
Kysuca v noci následkom prívalových dažďov kulminovali a na viacerých miestach došlo k vybreženiu. V 
niektorých prípadoch rieky spolu so splavmi pôdy z okolitých polí a dotokov z povrchových vôd spôsobili lokálne 
záplavy. Hasiči boli za ostatných šesť hodín v súvislosti s intenzívnym dažďom vyslaní k 69 udalostiam. 
Najvážnejšia situácia je momentálne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. TASR o tom informovala Katarína 
Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR. “V Žilinskom kraji uskutočnili hasiči 17 
výjazdov, pri ktorých najmä odčerpávali vodu zo zatopených pivníc a cestných komunikácií a odstraňovali 
popadané stromy,” dodala. V Banskobystrickom kraji zasahovali pri 15 technických udalostiach, taktiež išlo najmä 
o odčerpávanie vody a stavanie protipovodňových bariér. Neustávajúci dážď v Banskej Bystrici začína 
spôsobovať problémy priamo v meste. Hladina rieky Hron, ktorá ním preteká, nebezpečne stúpa a aj v časti, kde 
sa v súčasnosti realizujú dlhodobé stavebné práce na výstavbe protipovodňových opatrení. Na snímke pohľad na 
rieku Hron. V Banskej Bystrici 14. októbra 2020. Foto: TASR Ján Krošlák 

Hasiči vykonávajú monitoring vodného toku rieky Slatina. “Vo Zvolenskej Slatine už od včerajšieho dňa 
profesionálni a dobrovoľní hasiči z okolitých obcí odčerpávajú vodu pomocou vysokokapacitných čerpadiel,” 
spresnila. Ďalší monitoring podľa nej vykonávajú aj v Banskej Bystrici na rieke Hron. V blízkosti autobusovej 



stanice umiestnili protipovodňové bariéry v dĺžke 250 metrov, doplnila Križanová s tým, že hasiči naďalej 
zasahujú aj v ostatných krajoch. Vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen aj naďalej zasahujú dobrovoľní hasiči, 
odčerpávajú vodu zo zaplavenej dediny a monitorujú situáciu. „Keďže stále prší, naďalej máme rozmiestnené 
vaky a vrecia, pretože voda síce oproti skorému ránu poklesla, do koryta sa však zatiaľ nevrátila. Stále sú 
zaplavené okolité územia, našťastie, nie cesty,“ uviedla pre TASR starostka obce Zvolenská Slatina Mária 
Klimentová. „Predpoveď počasia však stále nie je priaznivá,“ dodala s tým, že situácia je najhoršia na toku rieky 
Slatina. Pre povodeň vyhlásila samospráva tretí stupeň povodňovej aktivity. V stredu ráno to potvrdil hovorca 
Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na 
poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo 
spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary. Podľa starostky voda v noci ohrozovala miestne komunikácie i okolité 
domy. „Hasiči nainštalovali v najkritickejších miestach povodňové vaky, obec spolu s dobrovoľnými hasičmi 
pripravila viac ako 450 vriec, ktoré rozviezli do ohrozených obydlí. Zároveň sme nepretržite prečerpávali vodu, 
aby nezaplavovala záhrady a dvory rodinných domov,“ opísala atmosféru v dedine. Na väčšine územia Slovenska 
dosiahli hladiny vodných tokov rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí 
na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina-Rajčanka, 
Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád. Trvalý dážď dvíha 

hladiny riek na hornej Nitre. Okresné úrady v Prievidzi a v Partizánskom situáciu monitorujú, zatiaľ žiadna z obcí 
nevyhlásila stupeň povodňovej aktivity. “Zatiaľ obce v okrese Prievidza nevyhlásili povodňové aktivity, no situáciu 
sledujeme a sme v neustálom kontakte s mnohými starostami,” povedal vedúci odboru krízového riadenia 
Okresného úradu v Prievidzi Dušan Krovina. V prípade potreby sú pracovníci úradu podľa neho pripravení 
pomôcť. Situáciu monitorujú aj v okrese Partizánske. “Zatiaľ nám z obcí nehlásili vyhlásenie povodňovej aktivity,” 
uviedol prednosta Okresného úradu v Partizánskom Peter Paulík. Opatrenia v súvislosti s trvalým dažďom 
pripravujú i v Partizánskom. V utorok (13. 10.) večer zasahovali tamojší dobrovoľní hasiči na štátnej ceste I/64 
pod železničným mostom, kde odčerpávali vodu. V meste stúpa hladina rieky Nitra. “Ešte v utorok večer sme 
uzatvorili cestu pod železničným mostom pri vstupe do Partizánskeho, ktorá patrí Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku a využívajú ju občania,” spomenul pre TASR primátor Jozef Božik. Samospráva 
podľa neho zisťovala pripravenosť na prípadný zásah v súvislosti s vybrežením tokov. “Zatiaľ máme k dispozícii 
11 ton piesku a približne 1000 vriec. V pohotovosti máme i dobrovoľných hasičov, ak sa popoludní situácia 
zhoršila. Máme dve 20 metrov dlhé norné steny. Monitorujeme oba toky, Nitricu aj Nitru. V prípade potreby sme 
pripravení opätovne zasiahnuť. Keby sme si nevedeli dať rady, obrátime sa na štát, prípadne na špeciálne zložky, 
ako je armáda a podobne,” dodal. Druhý stupeň povodňovej aktivity uvádza Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) aj pre obec Brehy. Situáciu tam monitorujú dobrovoľní hasiči, potvrdil pre TASR starosta obce 
Juraj Tencer. Hladina rieky Hron presiahla podľa SHMÚ v Brehoch výšku 370 centimetrov. Rieka podľa starostu 
vytlačila vodu na cestu III. triedy v smere do Rudna nad Hronom. Komunikácia by mala byť čiastočne zaplavená v 
jednom pruhu v úseku klopenej zákruty. „Cesta je prejazdná, situáciu rieši a dopravné značenie zabezpečuje 
Banskobystrická regionálna správa ciest,“ doplnil Tencer. Hasiči úspešne ukončili evakuáciu 22 osôb v chatovej 
oblasti v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice - okolie. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z 
Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „Pomocou člnov preniesli do bezpečia 18 dospelých, štyri deti 
a päť psíkov. Päť ďalších osôb, ktorým stále zostáva úniková cesta do lesa, evakuáciu odmietlo,“ spresnila s tým, 
že udalosť sa zaobišla bez zranení. Povodňová situácia je vážna v dôsledku dlhotrvajúceho dažďa, najviac 
postihnutým regiónom je aktuálne Košický kraj. Dlhotrvajúci dážď spôsobuje problémy aj v obci Smolník v okrese 
Gelnica, kde vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity. Ako pre TASR povedal starosta obce Radoslav Dlugoš, došlo 
aj k dočasnej odstávke pitnej vody. „Smolnícky potok sa vybrežil. Problémy nám robí asi polovica horských 
bystrín, ktoré v lete ani nepočuť. Máme spolu šesť alebo osem takýchto prítokov do potoka. Voda sa nabaľuje – z 
potôčikov sú potoky a z potoka skoro rieka,“ spresnil s tým, že ku komplikáciám prispelo aj to, že v stredu ráno na 
kopcoch nasnežilo. So zabezpečovacími prácami začali v utorok (13. 10.) popoludní, s odstraňovaním dôsledkov 
množstva vody skončili v stredu okolo 4.00 h a od rána opäť pokračujú. „Čistili sme napríklad priestor pod mostmi. 
Zachraňovali sme aj kotolňu základnej školy a jedáleň. V kotolni to vyzeralo dosť kriticky, ale zvládli sme to a už je 
to v poriadku. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči,“ povedal Dlugoš. Podľa jeho slov zachraňovali aj súkromný majetok 
občanov - domy, záhrady i pivnice. Čo sa týka pitnej vody, od utorka bola v Smolníku dočasne odstavená. Po jej 
opätovnom spustení je mierne zakalená. Podľa neho to môže byť dôsledkom toho, že filtrácia v úpravni vody 
nestíha. Obyvateľom preto odporúča využívať vodu z vlastných studničiek, alebo si pitnú vodu zabezpečiť inak. 
Aktuálna povodňová situácia na Slovensku je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. Informuje o tom 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten vydal výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa na celom 
území Slovenska. Najvyšší, tretí stupeň výstrahy aktuálne platí v okresoch Skalica, Senica, Trnava, Prievidza, 
Žilina (tok Rajčanka), Turčianske Teplice, Zvolen, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Košice-okolie 

(tok Hornád). “Na väčšine horných úsekov tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách 
ustálenosť až mierny pokles vodných hladín pri vysokom vodnom stave. Na ich stredných a dolných úsekoch, na 
Morave, Myjave a na tokoch v oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup 
vodných hladín,” priblížil aktuálnu hydrologickú situáciu na Slovensku SHMÚ. Hlboká tlaková níž so stredom nad 
južným Poľskom podľa ústavu aj v stredu prinesie zrážky, ktoré prispejú k pretrvaniu povodňovej situácie. Počas 
nočných hodín zrážky na strednom a východnom Slovensku ustávali alebo slabli, ale pretáčajúca sa tlaková níž 
priniesla zrážky na západ územia, opäť miestami aj výdatné. “Za posledných 24 hodín spadlo od 15 do 50 
milimetrov zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých Karpát od 50 do 75 milimetrov, výnimočne aj 
viac. Maximálny úhrn sme zaznamenali v Smoleniciach, 96,7 milimetrov,” spresnil SHMÚ. Počas stredajšieho 
neskorého večera a nočných hodín očakáva ustávanie zrážok na väčšine územia Slovenska. Na rieke Dunaj 
predpokladá mierny vzostup, na ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých vodných 



stavoch. V popoludňajších hodinách vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a 
prekročenia stupňa povodňovej aktivity aj v ďalších staniciach. “Hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých 
tokov by mali kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas štvrtka (15. 10.). V 
stredných a najmä dolných častiach tokov treba počítať s dotekaním,” poznamenal SHMÚ. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy Skalica, Senica, 
Pezinok a Košice. Informuje o tom na svojom webe. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske 
Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – 

Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého stupňa. S výdatnejšími zrážkami na celom 
Slovensku treba počítať aj naďalej. Pre tri okresy Košického kraja platia výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu 
územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a východného Slovenska boli vydané zatiaľ 
výstrahy prvého stupňa. V niektorých okresoch Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja treba počítať 
aj so silnejším vetrom na horách, vydané sú výstrahy prvého stupňa. Pre silné dažde došlo v noci na stredu v 
obci Jasov v okrese Košice-okolie k vyliatiu rieky Bodva z jej koryta. “Zaplavilo v podstate všetky okolité domy, 
ktoré sú v blízkom okolí,” uviedol pre TASR prednosta obecného úradu v Jasove Kamil Münnich. Obec v utorok 
(13. 10.) okolo 17.00 h vyhlásila tretí povodňový stupeň a prijíma protipovodňové opatrenia aj s využitím ťažkých 
mechanizmov. “Do rána sme navrecovali 2500 vriec s pieskom, 60 ton piesku, a od rána nám vozia zhruba každú 
hodinu 100 ton kameňa a robíme závaly, aby sa ochránil majetok občanov aj všetky obydlia v obci. V uliciach 
máme komplet hasičov a ľudí, ktorí zabezpečujú bezpečnosť,” povedal prednosta. K dispozícii už je ďalších 2000 
vriec a na predprípravu dovezú ďalších 2000. Voda zaliala aj miestne komunikácie, podľa Münnicha sa však cez 
ne dá prejsť autom alebo v čižmách. Vážna situácia je smerom k Jasovskej jaskyni, kde zalialo prístupovú cestu 
aj okolité domy, ktoré museli ľudia opustiť. “Tam to riešime v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom,” uviedol prednosta. Ku škodám s vyliatím Bodvy došlo aj v susednom Medzeve. Neustávajúci dážď v 
Banskej Bystrici začína spôsobovať problémy priamo v meste. Hladina rieky Hron, ktorá ním preteká, nebezpečne 
stúpa a aj v časti, kde sa v súčasnosti realizujú dlhodobé stavebné práce na výstavbe protipovodňových opatrení. 
Neustávajúci dážď v Banskej Bystrici začína spôsobovať problémy priamo v meste. Hladina rieky Hron, ktorá ním 
preteká, nebezpečne stúpa a aj v časti, kde sa v súčasnosti realizujú dlhodobé stavebné práce na výstavbe 
protipovodňových opatrení. Na snímke hasiči stavajú protipovodňové zábrany na brehu rieky Hron. V Banskej 
Bystrici 14. októbra 2020. Foto: TASR Ján Krošlák 

“Vrátil som sa z terénu a situácia sa na niektorých miestach už komplikuje. Od rána sme v intenzívnom 
kontakte so Slovenským vodohospodárskym podnikom a hasičmi, ktorí nás aktuálne informujú o stave rieky na 
jednotlivých úsekoch a tiež realizácii nevyhnutných opatrení. Súčinné sú i naše dobrovoľné hasičské zbory,” 
konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko na sociálnej sieti. Mesto situáciu stále monitoruje a občanov 
bude o dôležitých skutočnostiach informovať. Hladina Levočského potoka v obci Markušovce v okrese Spišská 
Nová Ves mierne klesla. Tretí stupeň povodňovej aktivity však naďalej platí. Pre TASR to potvrdil starosta obce 

Marek Virág. „Levočský potok sa vylial, ale nebolo to tak zlé, aby sme museli evakuovať ľudí. Približne 30 domov 
v obci má zaplavené dvory a pivnice,“ uviedol starosta. Doplnil, že voda sa dostala aj na hlavnú cestu a po 
polnoci už na ňu nepúšťali autá. Momentálne je podľa jeho slov cesta prejazdná. Mesto Gelnica vyzýva 
obyvateľov, aby šetrili vodou, dôvodom je zaliata úpravňa vody v Perlovej doline. Pre TASR to za radnicu uviedol 
Milo Janáč s tým, že v meste pracujú na odstránení dôsledkov stále trvajúcich dažďov. Uvedenú úpravňu vody 
museli odstaviť. „Mesto je v súčasnosti zásobované iba z prameňov. Zároveň informujeme, že voda je aj napriek 
slabému zafarbeniu vhodná na bežné používanie,“ uvádza radnica na sociálnej sieti. Pre dopravu je podľa nej 
uzavretý most pri základnej škole. „Nahromadil sa tam naplavený odpad, časť zábradlia bolo nutné odpáliť, aby 
nepretiekol a nedošlo k prípadným upchatiam,“ spresnil Janáč s tým, že zo štátnej cesty zároveň odčerpávajú 
vodu. Poškodená je aj časť cesty v Perlovej doline. V niektorých úsekoch podmylo mosty, navážali tam kamene. 
Časť obyvateľov v uvedenej lokalite zostala bez elektrického prúdu, keďže voda strhla stĺp elektrického vedenia. 
Na odstránení poruchy pracujú. V Centre voľného času odčerpávali vodu z pivnice. Zatopených je aj niekoľko 
pivníc rodinných domov pri Hnilci. „Musí sa čakať, kým voda opadne,“ dodal. Problémy boli aj na Potočnej ulici. 
Voda sa po nej valila aj v dôsledku upchatého priepustu. „Už by to malo byť v poriadku, rovnako tak aj na 
Turzovskej ulici,“ dodal. Janáč pripomenul, že situácia v najbližších hodinách bude závisieť od ďalšieho vývoja 
počasia. „Je to lepšie oproti tomu, ako Hnilec kulminoval v noci. Keby sa veľmi nerozpršalo, tak dúfame, že to 
najhoršie máme za sebou,“ doplnil Janáč. V súvislosti s vytrvalým dažďom absolvovali profesionálni hasiči v 
Trenčianskom samosprávnom kraji v utorok (13. 10.) a v stredu nadránom 14 výjazdov. Informoval o tom hovorca 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík. Hasičov zamestnalo najmä 
odstraňovanie spadnutých stromov, riešili následky zosunutia svahu a odčerpávali vodu z pivnice rodinného 
domu. Celkovo v kraji zasahovalo 52 hasičov s 15 kusmi techniky. Najviac výjazdov mali hasiči v okrese 
Považská Bystrica, kde zasahovali päťkrát, tri výjazdy mali v Trenčianskom okrese, po dva v okresoch Bánovce 
nad Bebravou a Prievidza a po jednom v okresoch Ilava a Myjava. Niekoľkodňové silné dažde v Košickom kraji sa 
podpísali pod zvýšenie hladín riek a neprejazdnosť niektorých úsekov ciest. Najkritickejšia situácia je podľa 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) na Spiši. Informoval o tom v stredu Úrad KSK. “V noci z 
utorka (13. 10.) na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže 
do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách snažili 
úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda 
odmyla časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že škody sa 
vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,” informoval predseda KSK Rastislav Trnka. Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta 
je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom okrese vyliala na viacerých miestach, a to v meste Gelnica na 
ceste II/546 pred hypermarketom. Cesta je pre osobnú dopravu uzavretá, obchádzka vedie po miestnych 
komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K vybreženiu Hnilca došlo aj na ceste z Gelnice v smere na 



Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Na rieke Hnilec bol vyhlásený III. stupeň povodňovej 
aktivity. Z dôvodu viacerých zaplavených ciest na Spiši Správa ciest KSK v Spišskej Novej Vsi zmobilizovala 

pomoc z ďalších stredísk. Tie vypomáhajú s technikou a s odstraňovaním škôd. Silný dážď sa v utorok podpísal 
aj pod zaliatie dlhodobej obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou Lodinou (okr. Košice-okolie) vedúcej cez 
osadu Sopotnica. “Vybreženie Hornádu v tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín 
Slovenským vodohospodárskym podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v 
takom množstve až začiatkom tohto týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o 
prvý takýto prípad. Dlhodobá obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu 
klesne a následne budeme odstraňovať škody,” uviedol Trnka. Obchádzka vedie po účelovej komunikácii Košice 
– most Ružín – účelová komunikácia – Malá Lodina – Veľká Lodina. Hornád zaplavil aj extravilán obce Kysak 
vrátane Školy v prírode, ktorá patrí kraju. Škody zatiaľ vyčíslené nie sú. K zaplaveniu cesty došlo aj v úseku 
Trebejov – Družstevná pri Hornáde, úsek cesty je aktuálne neprejazdný. Hasiči v Banskobystrickom kraji od 
utorka (13. 10.) do stredy 6.00 h absolvovali v súvislosti s počasím 41 výjazdov. Ako pre TASR uviedol hovorca 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Erik Piater, najvážnejšia situácia bola v 
okrese Zvolen. Obec Zvolenská Slatina vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. V stredu ráno to potvrdil 
hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na 
poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo 
spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. „Okrem toho hasiči najčastejšie zasahovali v 
okresoch Revúca, Veľký Krtíš a Brezno,“ dodal Piater. Celkovo zasahovalo 25 príslušníkov Hasičského a 
záchranného zboru a bolo nasadených deväť kusov hasičskej techniky. „V teréne bolo aj 114 členov 
dobrovoľných hasičských zborov obcí na 24 kusoch techniky,“ ukončil. S výdatnejšími zrážkami na celom 
Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Profesionálni a 
dobrovoľní hasiči momentálne evakuujú ľudí z niekoľkých rodinných a bytových domov na Hornádskej ulici v 
Krompachoch v súvislosti s prívalovým dažďom. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „V utorok večer tu osadili protipovodňové zábrany, voda sa však 
dostala až k domom. Hasičom sa pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 
obyvateľov evakuáciu odmietlo,“ priblížila Farkasová. Ako ďalej ozrejmila, na mieste je pripravený evakuačný 
autobus HaZZ ako dočasné útočisko. Zasahujú profesionáli z hasičskej stanice v Krompachoch a členovia 
dobrovoľného hasičského zboru obce. Farkasová doplnila, že ďalšia evakuácia sa momentálne pripravuje v 
chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom, okres Košice-okolie. „Hasiči budú pomocou člnov evakuovať 
približne 11 osôb a štyri zvieratá cez zaplavenú oblasť smerom k nezaplavenej časti cestnej komunikácie,“ 
dodala. Mesto Košice v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) vykonáva 
zabezpečovacie práce pri koryte rieky Hornád. Dôvodom je jeho stúpajúca hladina, ktorá spolu s dažďom 
spôsobuje komplikácie. Pre TASR to potvrdilo komunikačné oddelenie mesta. „V skorých ranných hodinách 
popadali skaly a kamene na úsek Kostolianskej cesty,“ uviedol magistrát s tým, že na mieste osadili dopravné 
značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení 
spadnutých skál plynulá. Zároveň upozornil, že ak sa situácia zopakuje, pristúpia k ďalším opatreniam. Košice 
evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde. „Na mieste sú už zamestnanci magistrátu mesta 
Košice, ktorí monitorujú situáciu. Sú zaplavené niektoré záhrady, voda sa zatiaľ nedostala k rodinným domom,“ 
dodalo mesto. Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, pre 
TASR to povedal starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. 
Väčšinu ľudí evakuovali v utorok (13. 10.), niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. „Máme vyhlásený 
tretí stupeň povodňovej aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, 
išli na poschodie. Ak to počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ spresnil s tým, že ide o 
štyri domy, resp. chaty. Väčšina tých, ktorým domy zaplavilo, si veci presťahovala na poschodie a presunula sa k 
známym - prípadne do miesta svojho trvalého bydliska. V utorok večer v obci preventívne pre vybrežením sa 
rieky osádzali protipovodňové vaky. Podľa starostu sa v stredu ráno ukázalo, že to bolo zbytočné. „Voda je taká 
vysoká, že to nestačí. Prognózy vyzerajú zle. Kulminácia toku by mala nastať až niekedy v piatok (16. 10.), 
úroveň hladiny Hornádu bude dovtedy rásť,“ dodal. Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov 
stupne povodňovej aktivity (SPA). Dôvodom je pretrvávajúci dážď, ktorý na niektorých miestach spôsobil aj 
záplavy. TASR o tom informoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). V teréne má aktuálne viac ako 130 
vodohospodárov, 70 kusov techniky, použil už 4500 jutových vriec a 100 ton piesku. Pre zvýšené vodné stavy 
zatiaľ podnik nemohol určiť presný rozsah povodňových škôd. Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných 
tokov. V obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, 
ktoré museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020. Foto: TASR František Iván 

K stredajšiemu ránu platia starostami vyhlásený III. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský 
Hrušov, Oborín, Spišský Štiavnik, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník, 
Rokytov, Spišská Teplica, Malá Franková a obci Jamník. Druhý SPA platí pre mestá Krompachy a Kežmarok a 
obce Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec, Smižany a obec Ľubovec vplyvom 
vnútorných vôd (voda spôsobená splachom z územia). Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V 
obci Jasov v okrese Košice okolie je zaplavená aj prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, ktoré 
museli ľudia opustiť. Jasov, 14. októbra 2020. Foto: TASR František Iván 

“V priebehu utorka (13.10.) a v noci na stredu trvalý dážď opätovne spôsobil vzostup vodných stavov v 
pôsobnosti Správy povodia horného Váhu Ružomberok a Správy povodia stredného Váhu Púchov. Druhý SPA 
bol dosiahnutý na vodnom toku Handlovka, Lehotský potok, Dovalovský potok, Turiec, Rajčianka. Prvý SPA bol 
evidovaný na tokoch Bebrava, Radiša, Revúca, Zázrivka, Kysuca,” spresnili vodohospodári. Na spodných 
úsekoch vodných tokov Blh, Rimava, Turiec, Slaná a Muráň sa očakáva vzostup hladín. Starostami vyhlásený 



tretí SPA platí k stredajšiemu ránu i v obciach Bobrovník, Liptovský Ján, Porúbka a v obci Hôrky. V meste Žilina 
na vodnom toku Bytčický potok došlo k vyliatiu vody z koryta a zaplaveniu územia v lokalite ulice Na stanicu, 
zaplaveniu pozemkov rodinných domov a mestských komunikácií. “Naďalej tu platí primátorom vyhlásený III. SPA 
na vodnom toku Bytčický potok, v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica. Druhý SPA je vyhlásený v obci Nesluša na 
vodnom toku Neslušanka. Zároveň je stále vyhlásený druhý SPA v obciach Liptovské Sliače, kde sa vykonáva 
čistenie koryta toku od nánosov a naplavenín a v obci Ludrová, Malatiny, Partizánka Ľupča a Liptovská Lúžna,” 
uviedol SVP. Tretí SPA je vyhlásený tiež v obci Držkovce, v obci Ratková, Neporadza, Gemerská Ves a v obci 
Kameňany. Druhý SPA platí v obci Dobrá Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, 
Studničný potok a Neresnica, v obci Plešivec a v meste Rimavská Sobota na vodnom toku Rimava v 
neupravenom úseku a jej prítokoch. Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup 
vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli mierny vzostup. V utorok vo večerných hodinách bol zaznamenaný 
prudký nárast hladiny vodného toku Slatina. Obec Zvolenská Slatina večer vyhlásila III. SPA. Vodný tok sa vylial z 
koryta v intraviláne obce na poľnohospodársku pôdu. Došlo aj k zaplaveniu rodinných domov. Výdatné zrážky vo 
forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 hodín opätovne na celom území 
východného Slovenska. “Najvyšší úhrn zrážok - 74,7 milimetra bol nameraný v zrážkomernej stanici Košická 
Belá. Podobne vysoké úhrny nad 60 milimetrov boli zaznamenané aj v staniciach Smolník, Kojšovská Hoľa, Štós 
a Medzev,” informoval TASR hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár. V 
dôsledku výdatných zrážok za uplynulé dva dni došlo k výrazným vzostupom vodných hladín takmer na všetkých 
tokoch východného Slovenska, najmä v povodí Hornádu a Hnilca. “Momentálne evidujeme tretí stupeň 
povodňovej aktivity v ôsmich vodomerných staniciach. Ide o stanice Markušovce/Levočský potok, Spišské 
Vlachy/Hornád, Margecany/Hornád, Švedlár/Hnilec, Jaklovce/Hnilec, Obišovce/Svinka, Kysak/Hornád, 
Ždaňa/Hornád a Košice/Hornád. V spomínaných vodomerných staniciach je momentálne ešte vzostup na 
Hornáde v Spišských Vlachoch, Margecanoch, Kysaku a Ždani,” informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 
h. Aktuálne sú platné hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa na povodeň z trvalého dažďa. Výstrahy 
tretieho stupňa sú platné pre okresy Spišská Nova Ves, Gelnica a Košice-okolie (Hornád). Vzhľadom na 
predpokladanú meteorologickú situáciu očakáva SHMÚ v dolných častiach tokov ešte vzostup, na ostatných 
tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Obec Zvolenská Slatina vo 
Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity (SPA). Pre TASR to v stredu ráno potvrdil hovorca 
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na 
poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo 
spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. Ako dodal, v utorok večer sa vo Zvolenskej 
Slatine vylial aj Slatinský potok. Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen na 
vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica. V dôsledku výdatných a 
dlhotrvajúcich zrážok sa rieka Slatina vo Zvolenskej Slatine začala rozvodňovať. Na snímke rieka Slatina sa 
rozvodňuje až po železnicu vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen 13. októbra 2020. Foto: TASR Ján Krošlák 

„Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a 
dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, 
Slatiny a Slanej ovplyvnená aj manipuláciami na vodných stavbách. V utorok večer vodohospodári zaznamenali 
prudký nárast hladiny vodného toku Slatina na prítoku do vodnej nádrže Môťová vo Zvolene, kde od 23.00 h 
pretrváva 3. SPA. Na odtoku z vodnej stavby Môťová je 1. SPA. „Znamená to, že povodňová vlna bola sploštená 
manipuláciou na vodnej stavbe,“ ukončil Bocák. Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov 
rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre 
desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku 

treba počítať aj počas stredy, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Hasiči v Prešovskom kraji od 
utorka (13. 10.) do stredy 9.00 h absolvovali v súvislosti s počasím 26 výjazdov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, hasiči z Kežmarku 
a Spišskej Starej Vsi mali osem výjazdov, z Popradu štyri, zo Starej Ľubovne päť, z Prešova a Lipian štyri, z 
Hanušoviec nad Topľou štyri a hasiči z Medzilaboriec absolvovali jeden výjazd. “Išlo najmä o čerpanie vody z 
pivníc rodinných domov, odstraňovanie spadnutých stromov a nánosov bahna z miestnych komunikácií, ako aj 
monitoring situácie pri hroziacom vybrežení sa miestnych potokov,” spresnila Knišová. Celkovo zasahovalo 60 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 21 kusmi hasičskej techniky a 43 členov dobrovoľných 
hasičských zborov obcí zo Spišského Štiavnika, Kravan, Ždiaru, Hranovnice, Spišského Bytrého, Prešova, 
Liptovskej Tepličky, Lipan, Spišskej Soboty, Hozelca, Ľubice a Kendíc so 14 kusmi hasičskej techniky. Na 
horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na hornej Nitre do stredajšieho 
rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť, informoval trenčiansky krajský 
policajný hovorca Pavol Kudlička. “Vzhľadom na nepriaznivé počasie vyzývame vodičov, aby prispôsobili jazdu 
stavu a povahe vozovky. V tomto počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej majú vyraziť na cestu skôr, prípadne využiť 
iné alternatívy dopravy,” upozornil Kudlička. Predísť nehodám v takýchto podmienkach podľa neho možno najmä 
použitím zimných pneumatík, ale aj znížením rýchlosti a zvýšením vzdialenosti medzi vozidlami. “Šoférovanie v 
sťažených podmienkach si vyžaduje maximálnu pozornosť,” dodal. Po Orave, Kysuciach a Liptove sa prvý sneh v 
stredu objavil aj v Kremnických vrchoch. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej 
sieti vodičov varovalo nielen pred snežením, ale aj mrazom. „Vodiči, dávajte si na cestách veľký pozor a je 
načase prezuť zimné pneumatiky,“ vyzvala polícia. Snehová pokrývka sa do stredajšieho rána objavila v 
Kremnických Baniach, Krahuliach aj na Skalke. Prvý tohtoročný sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári 
ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský hydrometeorologický ústav navyše informoval 
o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra. Slovenskí hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín v súvislosti 



s intenzívnym dažďom celkovo 175-krát. Situácia bola vážna najmä na východe a severe krajiny. Informovala o 
tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najviac práce mali v Košickom kraji, 
kde boli privolaní k 41 udalostiam. Nasleduje Žilinský kraj s 33 a Prešovský kraj s 26 zásahmi. V 
Banskobystrickom kraji potrebovali pomoc hasičov pre nepriaznivé počasie 23-krát, v Trenčianskom kraji 18-krát 
a v Bratislavskom kraji 17-krát. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči desaťkrát a v Nitrianskom kraji zaevidovali 
sedem výjazdov. “Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a 
pivníc rodinných domov. Vykonávali monitoring a kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo 
striech a cestných komunikácii,” priblížila Križanová s tým, že v niekoľkých prípadoch stavali protipovodňové 
bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. “Hasiči na mnohých miestach naďalej zasahujú,” 
doplnila Križanová. V súvislosti so zhoršenou poveternostnou situáciou zasahovali počas utorka (13. 10.) 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) v Trnavskom kraji osemkrát. V dvoch prípadoch išlo 
podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Márie Zaťkovej o odčerpávanie vody a zostatok boli 
zásahy pri spadnutých stromoch na cesty, ktoré boli v dôsledku prekážok neprejazdné. “Pri výjazdoch zasahovalo 
26 profesionálnych hasičov s nasadením ôsmich kusov hasičskej techniky. K udalostiam boli povolaní hasiči z 
hasičských staníc Senica, Kúty, Trnava, Hlohovec a Galanta,” doplnila hovorkyňa. Hladina vodného toku Bodva v 
Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. Pre TASR to uviedol primátor Matej Smorada s tým, 
že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú 
problémy aj na Štóskej. Mesto v noci z utorka (13. 10.) na stredu realizovalo viaceré protipovodňové opatrenia. 
„Rozdávali a osadzovali sme zavrecovaný piesok, či bagrovali v toku a upravovali koryto. Škody zatiaľ nevieme 
vyčísliť, dnes privoláme statika k mostom,“ spresnil Smorada. Aj keď hladina vody začala klesať o 5.30 h, podľa 
jeho slov stále prší. Preto plánujú zavrecovať ďalších 45 až 50 ton piesku. Spolu 20 výjazdov v súvislosti s 
povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese 
Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Pre TASR to povedal operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach. Väčšinu výjazdov tvorilo odčerpávanie 
vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. Niektoré zásahy realizovali aj dobrovoľní hasiči. „Päť výjazdov 
bolo priamo v Jasove, ďalšie v Spišských Tomášovciach, v Jaklovciach, Betlanovciach, Krompachoch či Veľkom 
Folkmare,“ spresnil. Jaklovce, 13. októbra 2020. Foto: TASR František Iván 

V Kostoľanoch nad Hornádom pomáhali hasiči s evakuáciou. „Ľudia nemohli zostať v chate a nevedeli sa 
dostať preč – prístupová cesta bola zaliata približne jedným metrom vody,“ dodal. Ako pre TASR spresnil starosta 
obce Anton Medvec, išlo o chatovú oblasť v južnej časti katastra. V dedine podľa neho zatiaľ nie je vážna 
situácia. "Môže sa to zmeniť, ak vodohospodári zvýšia odtok z Ružínskej priehrady. Ak by sa zopakoval scenár z 
roku 2010, mohlo by to zasiahnuť tri bytovky a zopár rodinných domov,“ dodal. Hladina rieky Hornád v katastri 
obce Hranovnica v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Pre TASR to potvrdil starosta Hranovnice Vladimír 
Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Ako ďalej priblížil starosta, obec robí 
viaceré opatrenia, aby zabránili prietoku vody do záhrad, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných 
domov má podľa jeho slov zaplavené dvory. Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej 
časti Dubina. 

[Späť na obsah] 

 
 

55. SHMÚ vydal výstrahy 3. stupňa pred povodňami pre desať okresov 
[14.10.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/178328/shmu-vydal-vystrahy-3-stupna-pred-povodnami-pre-desat-okresov/ 

 
 

Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 

výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

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

[Späť na obsah] 
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56. Hasiči v Košickom kraji pre počasie zasahovali v 42 prípadoch 
[14.10.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/hasici-v-kosickom-kraji-pre-pocasie-zasahovali-v-42-pripadoch/ 

 
 

Viac obrázkov 
Foto: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
TASR / JH 
Kontakt 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Hasiči v Košickom kraji počas stredy (14. 10.) evidujú zatiaľ 42 zásahov v súvislosti s počasím. 
Uviedol to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach 

Miroslav Betuš. 
Pri týchto udalostiach zasahovalo celkovo 161 príslušníkov HaZZ vrátane dobrovoľných hasičov. „Išlo o 

čerpanie vody zo zaplavených pivníc rodinných a bytových domov, odstraňovanie spadnutých stromov zo 
štátnych ciest i miestnych komunikácií, záchranu osôb a zvierat zo zatopených lokalít a čistenie štátnych 
komunikácií od nánosov bahna,“ povedal. 

Najčastejšie, a to v 12 prípadoch, zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v 

Krompachoch. Košickí hasiči mali pre počasie desať výjazdov. 
Ako spresnil, okrem evakuácie zo záhradkárskej oblasti v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie 

evakuovali ďalších päť ľudí aj z oblasti Štrkoviska v košickej Krásnej. „Zostali uväznení v záplavovom území,“ 
dodal Betuš. 

reklamná správa 
NAJLEPŠIE RAMENY V KOŠICIACH! 
Jedinečné japonské polievky plné skvelých chutí a lahodného mäsa nájdeš iba v KOSHI SUSHI! 
Zistite viac 
* 
Hornád sa vylieva 
* 
Z chatovej oblasti pri Košiciach evakuovali hasiči 22 osôb a päť psov 
* 
Hladina Hornádu a vytrvalý dážď spôsobujú komplikácie 
* 
Pri záplavách by mohli pomáhať aj vrtuľníky 
* 
Aktuálna situácia – neprejazdné cesty, vyliate potoky 
Foto: Veronika Janušková 
(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

57. ONLINE Slovensko bojuje s počasím: Hasiči evakuovali desiatky osôb zo 

zaplavených oblastí, situácia je kritická 
[14.10.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR;Zelená vlna] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1986697/ONLINE-Slovensko-bojuje-s-pocasim–Hasici-evakuovali-desiatky-
osob-zo-zaplavenych-oblasti–situacia-je-kriticka 

 
 

SLOVENSKO – Výdatné dažde spôsobili na mnohých miestach komplikácie. Takmer na celom území dosiahli 
hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity. Okrem vybrieždených riek voda zaplavila aj viaceré vozovky. 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Na severe krajiny sú 
okrem toho aj problémy so snehom. Situáciu sledujeme online. 

S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje SHMÚ 
Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre trinásť okresov (Skalica, Senica, Pezinok, Košice, Trnava, 

Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-

okolie – Hornád) 
Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy 
Hasiči evakuujú ľudí z Hornádskej ulici v Krompachoch 

https://kosicednes.sk/udalosti/hasici-v-kosickom-kraji-pre-pocasie-zasahovali-v-42-pripadoch/
https://www.topky.sk/cl/10/1986697/ONLINE-Slovensko-bojuje-s-pocasim--Hasici-evakuovali-desiatky-osob-zo-zaplavenych-oblasti--situacia-je-kriticka
https://www.topky.sk/cl/10/1986697/ONLINE-Slovensko-bojuje-s-pocasim--Hasici-evakuovali-desiatky-osob-zo-zaplavenych-oblasti--situacia-je-kriticka


Zdroj: SHMÚ 
ONLINE 
12:50 VÝSTRAHA Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami aj pre okresy 

Skalica, Senica, Pezinok a Košice. Tretí stupeň naďalej platí pre okresy Trnava, Turčianske Teplice, Žilina 
Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie – Hornád. Pre 

väčšinu územia platia výstrahy druhého a prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 
12:45 POČASIE Počas uplynulej noci okrem Vysokých a Nízkych Tatier nasnežilo na Orave, v Malej Fatre a 

prvý sneh dorazil aj do Turca, Gemera či do Kremnických vrchov. Snehovej nádielke sa potešili aj obyvatelia 
Kremnických Baní, Kunešova, Krahúl a nasnežilo aj na Skalke nad Kremnicou. „Tu nasnežilo okolo 3 centimetrov 
čerstvého snehu a krajina sa prvýkrát v tejto sezóne zabelela,“ uviedol portál iMeteo.sk. 

12:40 POVODNE Najzasiahnutejším regiónom je Košický kraj, kde je takmer polovica všetkých vyhlásených 
stupňov povodňovej aktivity. Nasleduje Prešovský kraj. Najviac mimoriadnych udalostí vzniklo v okrese Spišská 
Nová Ves, nasleduje okres Gelnica. Ostatné výrazne zasiahnuté okresy sú Poprad, Revúca, Prešov a Zvolen, 

zhrnul rezort vnútra. 
12:33 DOPRAVA Padajúci sneh naďalej komplikuje dopravu v Kremnici a jej blízkom okolí. „Upozorňujeme 

vodičov, že cesta na Skalku je aktuálne do odvolania uzavretá z dôvodu popadaných stromov, ktoré neuniesli 
váhu mokrého a ťažkého snehu,“ zdôraznili muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
12:29 POVODNE Hladina Levočského potoka v obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves mierne klesla. 

Tretí stupeň povodňovej aktivity však naďalej platí. „Levočský potok sa vylial, ale nebolo to tak zlé, aby sme 
museli evakuovať ľudí. Približne 30 domov v obci má zaplavené dvory a pivnice,“ uviedol starosta. 

12:25 ŠKODY V obci Jasov v okrese Košice-okolie došlo k vyliatiu rieky Bodva z jej koryta. Zaplavená je aj 
prístupová cesta do Jasovskej jaskyne a okolité domy, ktoré museli ľudia opustiť. 

Zdroj: TASR/František Iván 
Zdroj: TASR/František Iván 
12:16 Rozvodnená je tiež rieka Nitra medzi Dražovcami a Čakajovcami. 
Zdroj: FB/Nitralive.sk 
12:12 Polícia vysiela z Krompách, kde hasiči evakuujú ľudí z Hornádskej ulice. 
11:55 DOPRAVA Šoféri na horskom priechode Čertovica stále upozorňujú na zasneženú vozovku. Autá sa 

tam šmýkajú. Treba rátať s obojsmerným zdržaním. 
11:50 ŠKODY Mesto Gelnica na sociálnej sieti informuje o poškodenej časti cesty v Perlovej doline, pričom 

časť obyvateľov zostala kvôli poškodeniu elektrického vedenia bez prúdu. „Na odstránení poruchy sa 
momentálne pracuje. Prosíme tiež občanov, aby šetrili vodou, keďže pre aktuálnu povodňovú situáciu bolo nutné 
odstavenie úpravne vody v Perlovej doline a mesto je v súčasnosti zásobované iba z prameňov,“ píše sa v 
príspevku mesta. 

Zdroj: FB/Gelnica - oficiálna stránka mesta 
11:45 DOPRAVA Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom 

okrese vyliala na viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste II/546 pred hypermarketom. Cesta je pre 
osobnú dopravu uzavretá, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K 
vybreženiu Hnilca došlo aj na ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. 
Na rieke Hnilec bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. 

Zdroj: FB/Gelnica - oficiálna stránka mesta 
11:40 ŠKODY V obci Kysak hasiči odstraňovali spadnutý strom. Silný dážď sa v utorok podpísal aj pod zaliatie 

obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vedúcej cez osadu Sopotnica. „Vybreženie Hornádu v 
tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským vodohospodárskym 
podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto 
týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad. Dlhodobá 
obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a následne budeme 
odstraňovať škody,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Zdroj: FB/Hasiči Košice 
11:33 ŠKODY Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) na Spiši. 

„V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže 
do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách snažili 
úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda 
odmyla časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že škody sa 
vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka. 

11:23 POČASIE Tlaková níž sa začne popoludní vypĺňať a počas neskorého večera a nočných hodín SHMÚ 
očakáva ustávanie zrážok na väčšine územia. „Podľa takéhoto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie 
očakávame na Dunaji mierny vzostup, na ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých 
vodných stavoch, v popoludňajších hodinách vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia SPA aj v ďalších staniciach. Hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by 
mali kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas zajtrajšieho dňa. V stredných a 
najmä dolných častiach tokov treba počítať s dotekaním,“ skonštatovali meteorológovia. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 



11:20 ŠKODY Hladina Hornádu a vytrvalý dážď spôsobujú komplikácie. „V skorých ranných hodinách 
popadali skaly a kamene na úsek Kostolianskej cesty,“ uviedol magistrát mesta Košice s tým, že na mieste osadili 
dopravné značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení 
spadnutých skál plynulá. Košice evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde. 

11:17 ŠKODY Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, 
povedal to starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí 
evakuovali v utorok, niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. „Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej 
aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to 
počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty. 

11:14 POVODNE Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. Na väčšine horných úsekov 
tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných 
hladín (pri vysokom vodnom stave). Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v 
oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Zdroj: FB/SHMÚ 
11:10 POČASIE Počas nočných hodín zrážky na strednom a východnom Slovensku ustávali alebo slabli, ale 

pretáčajúca sa tlaková níž priniesla zrážky na západ územia, opäť miestami aj výdatné. „Za posledných 24 hodín 
(14.10. k 10:00) spadlo od 15 do 50 mm zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých Karpát od 50 
do 75 mm, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn sme zaznamenali v Smoleniciach - 96,7 mm,“ skonštatovali 
odborníci zo SHMÚ. 

Zdroj: FB/SHMÚ 
11:04 DOPRAVA Na trase Kremnica - Skalka sú na ceste popadané stromy. Podľa policajtov je daný úsek 

momentálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Krahule. 
11:02 DOPRAVA V Gelnici je miestami zaplavený hlavný ťah, premávku usmerňujú po okolitých uliciach 

policajti. 
11:01 POVODNE Hovorca hydrometeorologického ústavu priblížil, že momentálne evidujú tretí stupeň 

povodňovej aktivity v ôsmich vodomerných staniciach. „Ide o stanice Markušovce/Levočský potok, Spišské 
Vlachy/Hornád, Margecany/Hornád, Švedlár/Hnilec, Jaklovce/Hnilec, Obišovce/Svinka, Kysak/Hornád, 
Ždaňa/Hornád a Košice/Hornád. V spomínaných vodomerných staniciach je momentálne ešte vzostup na 
Hornáde v Spišských Vlachoch, Margecanoch, Kysaku a Ždani,“ informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 
h. 

10:58 DOPRAVA Úseky Trebejov - Družstevná pri Hornáde a Kojšov - Veľký Folkmár sú zaplavené a 
neprejazdné. 

10:57 POČASIE Výdatné zrážky vo forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 
hodín opätovne na celom území východného Slovenska. „Najvyšší úhrn zrážok - 74,7 milimetra bol nameraný v 
zrážkomernej stanici Košická Belá. Podobne vysoké úhrny nad 60 milimetrov boli zaznamenané aj v staniciach 
Smolník, Kojšovská Hoľa, Štós a Medzev,“ informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. 

10:55 POČASIE Dopoludnia sa aj vo výške približne 650 m n. m. môže objaviť sneženie. Informoval o tom 
Meteopress SK online s tým, že dnešné úhrny zrážok by už nemali byť také výdatné ako v predchádzajúcich 
dňoch. Situácia na niektorých vodných tokoch ale zostáva naďalej kritická. 

Zdroj: FB/Meteopress SK online 
10:48 DOPRAVA Na trase medzi Lomom nad Rimavicou a Breznom husto sneží. 
10:42 DOPRAVA Vodiči na trase Moškovec - Abramová - časťou Laclavá upozorňujú na zaplavenú vozovku. 
10:30 ŠKODY Hasiči momentálne vykonávajú evakuáciu niekoľkých rodinných a bytových domov na 

Hornádskej ulici v Krompachoch. Včera večer tu osadili protipovodňové zábrany, voda sa však dostala až k 
domom. Hasičom sa pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 obyvateľov 
evakuáciu odmietlo. Na mieste je pripravený evakuačný autobus HaZZ ako dočasné útočisko. 

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ 
10:22 DOPRAVA Stella Centrum informuje, že na horskom priechode Kľak je kašovitý sneh. Na Čertovici 

informuje o skrížených kamiónoch. „Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý a vo 
vyšších polohách rátajte s poľadovicou a so snehom,“ upozornila dopravná služba. 

10:15 POVODNE Občianske združenie Severe Weather Slovakia zhrnulo, že 3. stupeň povodňovej aktivity 
dosiahli rieky Rajčianka (Poluvsie), Muráň (Bretka), Svinka (Obišovce), Parná (Horné Orešany), Hornád (Kysak, 
Košice, Spišské Vlachy, Margecany, Ždaňa), Hnilec (Jaklovce), Levočský potok (Markušovce), Rimava (Vlkyňa) a 
Turiec (Gemerská Ves, Ivančiná). 

10:05 POVODNE Hladina rieky Hornád v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Potvrdil to starosta 
Hranovnice Vladimír Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Obec robí viaceré 
opatrenia, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných domov má podľa starostu zaplavené dvory. 
Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej časti Dubina. 

09:55 POČASIE Aj na sedle Súľová medzi Rožňavským a Gelnickým okresom nasnežilo. Prvý tohtoročný 
sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský 
hydrometeorologický ústav navyše informoval o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra. 

Zdroj: FB/Meteo Východ 
09:50 DOPRAVA Na horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na 

hornej Nitre do stredajšieho rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť. 
„Vzhľadom na nepriaznivé počasie vyzývame vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. V tomto 



počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej majú vyraziť na cestu skôr, prípadne využiť iné alternatívy dopravy,“ 
upozornil krajský policajný hovorca Pavol Kudlička 

09:44 ŠKODY Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity V stredu 
ráno to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa 
vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku 
Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. „Na vodných tokoch Hron, 
Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup 
vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnená aj 
manipuláciami na vodných stavbách. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
09:36 DOPRAVA Dnešné ráno na Čertovici z pohľadu policajtov. „Pomáhajme si vzájomne na cestách,“ 

uviedli ochrancovia zákona. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:30 POČASIE Výstraha najvyššieho stupňa pred dažďom naďalej platí v troch okresoch Košického kraja. V 

regiónoch Gelnica, Košice okolie a Spišská Nová Ves sa očakáva miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 - 

80 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a 
intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a vzhľadom na hydrologickú situáciu môžu 
spôsobiť škody väčšieho rozsah,“ varovali meteorológovia. 

Zdroj: SHMÚ 
09:24 ŠKODY Situácia vo Zvolenskej Slatine počas dlhotrvajúceho dažďa, hasiči včera stavali protipovodňové 

bariéry. 
09:21 DOPRAVA Na Kremnických Baniach, Krahuliach a Skalke to aktuálne vyzerá takto. Okrem sneženia 

tam v týchto chvíľach aj mrzne. Banskobystrickí policajti preto apelujú na šoférov, aby si na cestách dávali veľký 
pozor. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
09:18 DOPRAVA Úsek Budča - Ostrá Lúka je zaplavený a obojsmerne neprejazdný. 
09:17 POVODNE Hladina vodného toku Bodva v Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. 

Uviedol to primátor Matej Smorada s tým, že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje 
domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú problémy aj na Štóskej. 

09:14 ŠKODY Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V obci Jaklovce v okrese Gelnica 
včera začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z pivníc. 

09:09 ŠKODY Hasiči uskutočnili v súvislosti s intenzívnym dažďom za uplynulých 24 hodín celkom 175 
výjazdov. Situácia bola vážna najmä na východe a severe Slovenska. Ich pomoc bola potrebná najmä pri 
odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Ďalej vykonávali monitoring a 
kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. V niekoľkých 
prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. Hasiči na mnohých 
miestach naďalej zasahujú. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
09:06 DOPRAVA Na R1 pred Nitrou smerom z Banskej Bystrice na 54. kilometri v pravom jazdnom pruhu 

budú od 9.00 pracovať cestári. 
09:02 ŠKODY Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V 

stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Väčšinu 
výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
08:59 POVODNE Úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity dosiahol aj potok Mošteník v Považskej Bystrici. 

Rieka Domanižanka v Považskej Bystrici kulminovala o tretej hodine nadránom tesne pod hranicou prvého 
stupňa povodňovej aktivity. Nad úrovňou prvého stupňa povodňovej aktivity sú momentálne hladiny potokov 
Pružinka vo Visolajoch v Púchovskom okrese a Papradnianka v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica. 

08:55 POVODNE Hladiny vodných tokov na severe Trenčianskeho samosprávneho kraja kulminovali v stredu 
okolo druhej hodiny nadránom, postupne začínajú klesať. Výnimkou je rieka Vlára v Hornom Srní, ktorá stále 
mierne stúpa, kulminácia sa očakáva v stredu popoludní. 

08:45 DOPRAVA Aktuálna situácia na horskom priechode Čertovica. Priechod je podľa Zelenej vlny z dôvodu 
skríženia kamiónov neprejazdný pre všetku dopravu. 

08:25 DOPRAVA Na horskom priechode Čertovica sneží. 
Zdroj: FB/Liptov112.sk 
08:00 POČASIE Snehová pokrývka podľa SHMÚ vytvorí najmä na horách a horských priechodoch Žilinského, 

Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. 
Zdroj: FB/SHMÚ 
Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov 
Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 
Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a 

prvého stupňa. 
Zdroj: SHMÚ 



S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia 
výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a 
východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa. 

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého 
stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, 
Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

Na väčšine územia dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
„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. 

Zdroj: TASR/František Iván 
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. 

Zdroj: TASR/Ján Krošlák 
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] 

 
 

58. Pandémia ochromila celý región, na testy sa čaká v kolónach 
[06.10.2020; podduklianskenovinky.sk; ps] 

 
 

     V regióne okresov Svidník a Stropkov hygienici evidujú 188 osôb pozitívne testovaných na ochorenie 
COVID-19. K prudkému nárastu tohto počtu došlo v priebehu minulého týždňa a drviví väčšina pozitívne 
testovaných súvisí so svadbami, prípadne inými spoločenskými akciami, oslavami a návštevami. Vyplynulo to 
z rozhovoru, ktorý nám poskytla riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Helena Hrebeňáková. 

TAKMER 200 POZITÍVNYCH 
    “Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku eviduje k dnešnému dňu (nedeľa 4. 

októbra 2020) 188 pozitívne testovaných osôb, z toho je 125 v okrese Svidník a 63 v okrese Stropkov,” 
konštatovala Helena Hrebeňáková. Ako sme už na našich stránkach informovali pred týždňov, pozitívne testovaní 
sa spájajú aj so svadbou, resp. svadbami. "Pozitívne prípady sa potvrdili na troch svadbách, dve sa konali v 
Stropkove, jedna v Spišskej Novej Vsi. Priamo zo svadby máme zatiaľ potvrdených 78 pozitívne testovaných 

osôb z nášho regiónu. Svadieb sa však zúčastnili ľudia z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj z Česka. Počet 
pozitívne testovaných ľudí z týchto svadieb je tak ďaleko vyšší," podotkla regionálna hygienička s tým, že prvý 
pozitívny prípad zo svadby zaregistrovali pred 10 dňami. 

V IZOLÁCII STOVKY ĽUDÍ 
    Na testovanie objednali všetkých účastníkov svadby, vrátane personálu. Následne dávali testovať všetky 

úzke kontakty s potvrdenými prípadmi. “Počet kontaktov sa vyšplhal doteraz na 853 osôb. Zamestnanci nášho 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na dohľadávaní kontaktov neustále pracujú,” upozornila Helena 
Hrebeňáková, podľa ktorej bola izolácia v domácom prostredí nariadená 1 007 osobám, v izolácii aktuálne 



zostáva viac ako 800 osôb. Keďže počet ochorení COVID-19 sa v okresoch Svidník a Stropkov rapídne zvýšil, 
logicky z toho vyplýva, že zasiahol aj viac inštitúcií. Podľa Heleny Hrebeňákovej sa nedá vymenovať všetky. 
“Môžem ale povedať, že sú to niektoré základné a stredné školy, štátna a verejná správa, ale aj súkromné firmy. 
COVID- 19 sa nevyhol ani športovcom,” povedala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňáková. 

ÚRADNÍCI, UČITELIA, POLICAJTI, HASIČI I ŠPORTOVCI 
    Podľa našich informácií pozitívne testovaných odhalili napríklad aj medzi zamestnancami Okresnej 

prokuratúry vo Svidníku, Centra pre deti a rodinu vo Svidníku (niekdajší Detský domov), ale trebárs aj na 
Okresnom úrade vo Svidníku, Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Svidníku, v Senior dome Svida vo 
Svidníku, v Základnej škole na Karpatskej ulici, Strednej zdravotníckej škole milosrdného Samaritána, Gymnáziu 
DH, či medzi svidníckymi hasičmi. V karanténe museli byť napríklad aj extraligoví volejbalisti TJ Slávia Svidník, 
keďže jeden z ich hráčov mal po účasti na svadbe pozitívny test. O situácii na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Okresnom úrade vo Svidníku či v Senior dome Svida píšeme aj v samostatných príspevkoch. 

    Po tom, čo bola minulý týždeň pre pozitívne testovaného učiteľa zatvorená Základná škola na Karpatskej 
ulici vo Svidníku, od pondelka 5. októbra je v plnej prevádzke a rovnako vyučovací proces už prebieha aj 
v Gymnáziu DH vo Svidníku, kde bolo v jednej triede zistených päť pozitívne testovaných študentov. V Gymnáziu 
DH sa však od pondelka 5. októbra učia len dve triedy a od utorka 6. októbra by sa už mali učiť vo všetkých 
triedach všetkých ročníkov. 

NA TESTY SA ČAKÁ V KOLÓNACH 
    Kapacita testovania na ochorenie COVID-19 sa postupne v priebehu minulého týždňa zvyšovala takmer 

každý deň. “Z dôvodu nárastu počtu ochorení COVID-19 v našom regióne sa na mobilnom odberovom mieste pri 
svidníckej nemocnici testuje každý pracovný deň, prvýkrát sa testovalo aj v uplynulú sobotu. Počet denných 
testov sa zvýšil z pôvodných 60 (dvakrát za týždeň) na terajších 130 - 150  (päť až šesťkrát denne),” zdôraznila 
Helena Hrebeňáková. Napriek tomu ľudia na testy čakali v dlhých kolónach, no nemocnica robila, čo mohla. 
Takýto nápor sa dá predpokladať aj v priebehu tohto týždňa. 

KEDY SA SITUÁCIA UPOKOJÍ? 
   V rozhovore pre naše noviny sa regionálna hygienička vyjadrila aj k predpokladom toho, ako bude vývoj 

pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 v našom regióne vyzerať. “Náš predpoklad je, že 2 - 3 týždne 
potrvá, kým sa situácia v regióne upokojí. Šíreniu ochorenia nedokážeme zabrániť sami, ale potrebuje k tomu aj 
verejnosť. Majte na pamäti základnú zásadu ROR: rúško - odstup - ruky/dezinfekcia. Ide o základnú a veľmi 
účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorou prispievame k zamedzeniu 
šírenia ochorenia COVID-19. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do 
okolia. Rúško však treba mať na tvári nasadené správne. Chráňme seba aj ostatných,” nabáda ľudí regionálna 
hygienička a my sme sa zaujímali o to, čo vlastne znamená, že boli okresy Svidník a Stropkov v závere minulého 
týždňa zaradené medzi tzv. červené okresy. 

ČERVENÉ OKRESY 
    “Znamená to proste to, že je tu zvýšené riziko nákazy a treba zvýšiť opatrnosť a správať sa zodpovedne,” 

vysvetlila Helena Hrebeňáková a priznala, že nápor na ňu a jej kolegyne z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku je nielen v týchto dňoch, ale i v uplynulých týždňoch a mesiacoch 
mimoriadny. “Na zvládnutí koronavírusu pracujú takmer všetci zamestnanci regionálneho úradu. Pracovať 8 
hodín denne nám nestačí. Snažíme sa spracovať všetky novopotvrdené prípady v daný deň. Posledné dva 
víkendy sme boli takisto v práci, pracujeme aj z domu vo večerných hodinách. Na výpomoc sme prijali študentku 
4. ročníka verejného zdravotníctva,” uzavrela Helena Hrebeňáková, keď sme sa s ňou zhovárali v uplynulú 
nedeľu podvečer, a to bola, samozrejme, spoločne s kolegyňami v práci. 

[Späť na obsah] 
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