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Zhodnotenie 
V rámci Európy najvýraznejší rast prípadov je aktuálne v krajinách ako Kosovo, Albánsko, Bulharsko, 

Švajčiarsko, Srbsko. Susedné krajiny so Slovenskom majú mierny rast prípadov – najvýraznejšie 

v Rakúsku (7 dňová incidencia stúpla za týždeň z 40 na cez 60). 7 dňová incidenia na Slovensku je na 

úrovni približne 10. 

Epidemiologická situácia na Slovensku pokračuje aj k 16.8.2021 miernym rastom počtu prípadov 

(aktuálne okolo 70 PCR potvrdených prípadov denne, kde deti do 16r aktuálne predstavujú približne 

18% týchto prípadov). 80% prípadov sa vyskytlo za ostatných 14 dní u osôb ktoré nie sú vôbec, alebo 

nie sú plne očkované.  

Rastie aj pozitivita testov (ako PCR tak aj Ag), pričom od druhej polovice júna 2021 prvý krát priemerná 

7 dňová pozitivita prekročila 1% (pri priemerne 6000 testoch denne) pričom najvyššia pozitivita bola 

v okresoch Banská Štiavnica (6,4%), Myjava (6,1%), Revúca (3,5%) a Stropkov (3,2%).  

Dominuje Delta variant s prakticky 100% zastúpením v sekvenovaných vzorkách pri približne 180 

sekvenvaných vzorkách za týždeň.  

Príjmy, prepustenia a počet pacientov v nemocniciach je naďalej (od polovice júla) stabilný.  

Počet nezaočkovaných osôb nad 50 rokov klesol na približne 806 tisíc osôb s výraznými regionálnymi 

rozdielmi v zaočkovanosti tejto rizikovej skupiny populácie (zaočkovanosť vo veku 50+ aspoň 1. 

dávkou: 59,2%). Celková zaočkovanosť aspoň 1. dávkou dosahuje 42,5% (vs. 62% priemer EÚ, 60% 

Rakúsko, 59% Maďarsko, 54% Česko, 50% Poľsko, 11% Ukrajina). 

Výstup 
Monitoring (67 okresov): Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava I, Bratislava II, 

Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, 

Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Komárno, Košice - okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, 

Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, 

Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, 

Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, 

Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske 

Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen 

Ostražitosť (12 okresov): Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, 

Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov, Vranov nad Topľou 

 



 

 

Obrázok 1 - Covid Automat pre 34KT (23.8. - 29.8.2021) 

Zmeny 
Zlepšenie 

• Košice – okolie: z dôvodu oddelenia hodnotenia od mesta Košice 

• Stará Ľubovňa: z dôvodu nepotvrdenia epidemiologických obáv (viď nižšie) 

Zhoršenie 

• Banská Štiavnica: 4 prípady za 7 dní (0 z nich pod 16r), vysoká pozitivita, hodnotenie RÚVZ, 

stredné riziko komunitného šírenia 

• Kežmarok: 12 prípadov (0 z nich pod 16r), vysoká pozitivita, hodnotenie RÚVZ, stredné riziko 

komunitného šírenia 

• Levoča: 12 prípadov (0 z nich pod 16r), vysoká pozitivita, hodnotenie RÚVZ, stredné riziko 

komunitného šírenia 

• Stropkov: 6 prípadov (0 z nich pod 16r), vysoká pozitivita, hodnotenie RÚVZ, stredné riziko 

komunitného šírenia 

• Vranov nad Topľou: 19 prípadov (2 z nich pod 16r), hodnotenie RÚVZ, stredné riziko 

komunitného šírenia 

Zdôvodnenie zmien oproti indikovanému stupňu v Covid Automat 
V dvoch prípadoch (okresy Košice – okolie a okres Stará Ľubovňa) prišlo k posunu naspäť do 

monitoring na základe argumentácie a úsudku regionálneho hygienika (nakoľko spätne sa v daných 

okresoch situácia nehodnotí ako riziková a teda nie je potrebné čakať na potvrdenie pozitívneho 

trendu – nejedná sa o trend). V prípade okresu Košice – okolie prišlo na základe podnetu RÚVZ 

k oddeleniu o Košice mesto a tak aj k oddelenému vyhodnocovaniu. Tieto a ostatné zmeny oproti 

indikovaným stupňom sú zdôvodnené jednotlivými RÚVZ nižšie.  

RÚVZ Trenčín 
Preradenie okresov Myjava, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom do stupňa 1 – 

monitoring.  
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Pri hodnotení vychádzame z nasledovných zistení:  

v okrese  Myjava sú to 4 prípady (31. týždeň 5), z ktorých všetky 4  sú v spoločnej domácnosti, všetky 

sú podchytené, minimálne riziko ďalšieho šírenia, plná zaočkovanosť nad 50 rokov je 59,2%;  

okres Bánovce n. Bebr. podľa EPISu sú to 4 prípady, z toho 2 prípady sú v spoločnej domácnosti 

ohraničené, plná zaočkovanosť nad 50 rokov je 54,8;   

v okrese  Nové Mesto nad Váhom je to 11 prípadov (31. týždeň 5), z ktorých  4  sú v spoločnej 

domácnosti, všetky sú podchytené, minimálne riziko ďalšieho šírenia, 2 prípady futbalový klub bez 

ďalšieho šírenia, 2 v epidemickej súvislosti, ohraničené, ostatné sporadické, plná zaočkovanosť nad 50 

rokov je 55,9 % ). 

Záver: lokálne epidemiologické zhodnotenie okresov v dozorovanom území: BN, MY,TN, NMnV – 

monitoring.  

RÚVZ Košice 
Za obdobie od 9.8. do 15.8.2021 v rámci EPIS-u evidujeme za okres Košice mesto 43 potvrdených 

ochorení na COVID-19, za okres Košice okolie evidujeme 11 prípadov, (7 dňová incidencia podľa Vašich 

výpočtov je 5 (incidencia pod 10 bola aj predchádzujúci týždeň)) 

RÚVZ Banská Bystrica 
Za okres Banská Bystrica RÚVZ hodnotenie 1 - teda fázu monitoringu, nakoľko 7 dňovú incidenciu síce 

máme 14/100.000, ale zaočkovanosť 50 ročných a starších na 58%. 

RÚVZ Stará Ľubovňa 
Zdôvodnenie k zaradenie okresu Stará Ľubovňa v COVID automate v období od 23.-29.8.2021 do 

stupňa monitoringu (zelená) z uvedených dôvodov: 

V posudzovanom týždni bol v okrese Stará Ľubovňa potvrdený 1 PCR pozitívny prípad na ochorenie 

COVID-19 a tento prípad bola mladá žena prichádzajúca z Chorvátska, ktorá sa pravdepodobne 

nakazila cestou vlakom späť na Slovensko. Nemala žiadne úzke kontakty, dodržiava izoláciu. 

V predchádzajúcom týždni teda v rámci COVID automatu v období od 16.-22.8. 2021 bolo na území 

okresu Stará Ľubovňa potvrdených 7 pozitívnych prípadov s čím sme súhlasili , aby okres Stará Ľubovňa 

bol v stupni ostražitosti, no aj vtedy matematicky sme boli hraniční. 

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a zhodnotenia okres Stará Ľubovňa spĺňa stupeň 

Monitoringu (zelená). 

RÚVZ Trnava 
V okrese Trnava znížený stupeň hodnotenia na 1 (monitoring).  

Odôvodnenie: Od 8.8. do 15.8.2021 bolo v okrese Trnava zaevidovaných 17 pozitívnych prípadov 

potvrdených PCR, z toho  väčšina prípadov bolo importovaných -11 ( 5x Srbsko, 2x Bulharsko, 2x 

Francúzsko, 1x Chorvátsko, 1 x súvis s importom), 3 prípady boli aktívne vyhľadané, miestom nákazy 

bola domácnosť, len v 3 prípadoch sa nepodarilo objasniť miesto nákazy.  

RÚVZ Čadca 
Na základe zhodnotenia epidemiologickej situácie v okr. KNM navrhujeme lokálne hodnotenie - 

stupeň 1, nakoľko sa jedná o dohľadané kontakty v rámci importovanej epidémie z Turecka evidovanej 

ešte v predošlom období a taktiež o dohľadané kontakty prvého pozit. člena v rámci jednej rodiny - 

spoločnej domácnosti, ktorý sa nakazil od známej z okr. Žilina. 



 

Prípady sú monitorované, protiepidemické opatrenia sú zabezpečené. 

V okr. KNM zároveň aktuálne neevidujeme prípady, ktoré by si vyžiadali hospitalizáciu. 

RÚVZ Žilina 
navrhujeme znížiť stupeň z 2 na 1 v okrese Žilina, vzhľadom k tomu, že za minulý týždeň  pozitívnych 

COVID 19 z celkového počtu 29 bolo 15 importovaných nákaz , čo znamená, že pozitívne prípady po 

návrate sú v karanténe, nemajú kontakty okrem rodinných príslušníkov a nezaznamenávame 

komunitné šírenie. Celková epidemiologická situácia je priaznivá, nezvyšuje sa hospitalizovanosť a 

zaočkovanosť v regióne dosahuje viac ako 60%, čo presahuje celonárodný priemer. 


