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Platnosť hodnotenia 18.10. – 24.10.2021 

Sumár 

Doplnkové ukazovatele 
Úroveň komunitného šírenia1 

• Nízka: 0 

• Stredná: 2 (Nitra, Topoľčany) 

• Vysoká: 19 (Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Brezno, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, 

Komárno, Levice, Myjava, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, 

Púchov, Šaľa, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Zvolen) 

• Veľmi vysoká: 58 (Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava 

IV, Bratislava V, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, 

Humenné, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice - okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, 

Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, 

Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, 

Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará 

Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad 

Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina) 

Pozitivita (PCR) 

• 7 okresov nad 25% (Bardejov – 27%, Čadca – 31%, Humenné – 27%, Kysucké Nové Mesto – 

34%, Sabinov - 26%, Stará Ľubovňa – 26%, Svidník – 33%) 

Vážená 7d incidencia nad 350 

• Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník 

Prípady pod 18r 

• Celkovo 25% (populácia 19%) 

 
1 Definícia podľa CDC: https://www.cdc.gov/10wr/volumes/70/wr/107030e2.htm#T1_down  
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Výstup 
Monitoring (0 okresov) 

Ostražitosť (15 okresov): Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská 

Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava 

1. stupeň ohrozenia (37 okresov): Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, 

Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, 

Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, 

Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske 

Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen 

2. stupeň ohrozenia (22 okresov): Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I, Košice II, Košice III, 

Košice IV, Košice - okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, 

Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom 

3. stupeň ohrozenia (5 okresov): Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník 

 

Obrázok 1 - Covid Automat pre 42KT (18.10. – 24.10.2021) 

Zmeny 
Zlepšenie (0) 

Zhoršenie (21) 

• Banská Štiavnica, Bardejov, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Hlohovec, Krupina, Kysucké Nové 

Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Michalovce, Prievidza, Sabinov, Snina, Stará 

Ľubovňa, Svidník, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom 

Okresy v nižšom stupni Covid Automat na základe miery plnej zaočkovanosti populácie vo veku 50+: 

Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Pezinok, Prešov, Šaľa, Senec, Trnava, Žilina, Komárno 

https://healthgovsk-my.sharepoint.com/personal/matej_misik_health_gov_sk/Documents/Covid%20automat/datawrapper.dwcdn.net/8MF8E/1


 

Zdôvodnenie zmien oproti indikovanému stupňu v Covid Automat 
Zmeny oproti indikovaným stupňom sú zdôvodnené jednotlivými RÚVZ nižšie.  

RÚVZ Bojnice 
Okres Prievidza súhlasíme so zaradením a hodnotením, čo sa týka okresu Partizánske navrhujeme 

zaradenie do oranžovej I.stupeň ostražitosti, nakoľko máme stabilizovanú situáciu a neevidujeme 

zvýšený výskyt ochorení oproti uplynulým týždňom. Jedná sa väčšinou o rodinné lokalizované 

epidémie. 

RÚVZ Bratislava 
Za BA-kraj sme upravili okresy BA I-V z navrhovanej zelenej do oranžovej fázy a okres MA z navrhovanej 

červenej do oranžovej fázy. 

Odôvodnenie: 

Regionálny hygienik Bratislavského kraja (na základe uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti) 

odporúča MZ SR ponechať v týždni od 18.10. do 24.10.2021 okresy Bratislava I-V naďalej v oranžovej 

fáze ("ostražitosť") platného COVID automatu, a to napriek návrhu na jeho zaradenie do fázy 

monitoring). Pri tomto svojom rozhodnutí bral do úvahy, že epid. situácia v okr. BA I-V má naďalej 

zreteľne zhoršujúcu sa tendenciu a matematicky neuspokojivé epidemiologické parametre 

(zodpovedajúce až "červenej" fáze podľa platného COVID automatu). Tiež bral do úvahy veľmi úzke 

funkčné a intenzívne prepojenie so susednými „oranžovými“ okresmi (MA, PK a SC), vysokú dynamiku 

pohybu obyvateľstva medzi jednotlivými okresmi BA-kraja, vysokú spoločenskú aktivitu v 

podmienkach hlavného mesta, a tiež aj veľmi vysoký počet školských zariadení v okresoch BA I-V. V 

prípade okresu MA bral do úvahy lepšie epidemiologické parametre v porovnaní s ostatnými 

vidieckymi okresmi BA kraja (i pri o niečo horšej zaočkovanosti). 

RÚVZ Humenné 
Týmto si Vás dovoľujem informovať, že som zmenila hodnotenie za Humenné na 4.  

V Humennom ide už o výskyt prevažne dohľadaných kontaktov potvrdených prípadov. Čiže tieto osoby 

už nemajú žiadne ďalšie úzke kontakty, ide najmä o rodinné epidémie.  

Zaradenie okresov Snina a Medzilaborce v Covid Automate potvrdzujeme. 

Zároveň som upravila počet antig. testov za Humenné na 22 a za Sninu na 12. Ostatné antig. testy sú 

konfirmované PCR testami, čiže by išlo o duplicitné prípady. 

RÚVZ Čadca 
Návrh hodnotenia semaforu pre okr. Čadca a Kysucké Nové Mesto potvrdzujeme. 

RÚVZ Levice 
RÚVZ LV potvrdzuje zaradenie okresu Levice do 1. st. ohrozenia, celkový počet pozit. prípadov od 4.10. 

do 10.10 bol v tabuľke opravený na 117 (z toho 64 PCR a 53 Ag). 

RÚVZ Lučenec 
Za RÚVZ LC (okres Lučenec, okres Poltár) súhlasím s hodnotením. 

RÚVZ Nitra 
Pre 42.k.t Vami predložené matematické hodnotenie akceptujeme pre okresy Zlaté Moravce a Šaľa. 

Okres Nitra navrhujeme ponechať v 1. stupni ohrozenia (červená farba) a neznižovať do fázy 



 

ostražitosti. Kritériá na základe ktorých môžeme z prognostického hľadiska očakávať nárast počtu 

prípadov v prípade preradenia do 1. stupňa ohrozenia a zmiernenia opatrení sú nasledovné: 

• 7 dňová  aktuálna incidencia v 40. kt. Je 57/100 000. V  39 k.t. to bolo 45/100000 obyvateľov, 

čo je nárast o 26%, 

• trend incidencie je narastajúci, 

• okres Nitra nespĺňa požadované kritériá minimálneho denného počtu testov (156) má byť 190, 

• pozitivita iba PCR testov  je 6,26 % (nie je síce nad 10%, ale na druhej strane nemáme naplnený 

počet požadovaných testov), 

• v okrese je stredná úroveň komunitného šírenia, 

• očkovanie osôb nad 50  rokov veku života  stále nedosahuje hranicu 65% plnej zaočkovanosti 

tejto populácie (63,7%), plná zaočkovanosť  v okrese je len 46%,  

• v okrese Nitra máme zatvorených 25 tried v 22 školách, 

• najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť je vo vekových skupinách 15-19 ročných a 35-44 

ročných osôb, 

• okres Nitra  susedí s okresmi Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Hlohovec, ktoré sú z hľadiska 

matematických výpočtov zaradené medzi červené okresy, 

• v okrese Nitra je obrovský podnik JLR, v ktorom pracuje cca 5000 osôb okrem toho v okrese 

máme ďalšie veľké strategické podniky, v ktorých sú zamestnané v prevažnej miere osoby v 

produktívnom veku, je tu  veľká sieť školských a predškolských zariadení. A je sídlom 2 veľkých 

vysokých škôl, ktoré navštevuje veľké množstvo študentov z iných okresov Slovenska a zo 

zahraničia. 

RÚVZ Nové Zámky 
Na základe prezentovanej epidemiologickej situácii v dňoch 4.10.2021 a 11.10.2021, ako i aktuálnej 

epidemiologickej situácii v okrese Nové Zámky, kedy nedochádza k výraznejšej zmene v 

prezentovaných epidemiologických dátach odporúčame nastavenie okresu ponechať v 1 stupni 

ostražitosti „Oranžová“, čo odôvodňujeme výskytom ojedinelých prípadov v ohniskách nákazy s 

dohľadanými kontaktmi v dostatočnom časovom úseku, s vysokým percentom úspešne sledovaných 

kontaktov,  podielom pozitívnych osôb z celkového počtu testov, ktorý sa výraznejšie nezmenil, 

aktuálnou 7 dňovou incidenciou dosahujúcou úroveň 49 ochorení/100 000 obyvateľov, dostatočnými 

kapacitami pre COVID pacientov a nemocničnými kapacitami JIS/OAIM, ako i relatívne priaznivým 

percentom zaočkovanosti u obyvateľov okresu na 50 rokov, ktoré dosahuje 61,8%. 

RÚVZ Prešov 
Súhlasíme s Vaším hodnotením, t.j. okres Sabinov (bordový) a Prešov ostáva červený. 

RÚVZ Rimavská Sobota 
Za RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote: lokálne zhodnotenie epid. situácie po konzultácii s poverenou 

RH RÚVZ v Rimavskej Sobote zostáva podľa automatu tak, ako je vo Vašej tabuľke uvedené za okresy 

Rimavská Sobota a Revúca. 

RÚVZ Rožňava 
RÚVZ so sídlom v Rožňave v nadväznosti na rozhodnutie protiepidemickej komisie okresu Rožňava  

navrhuje zotrvanie okresu  v červenej  farbe COVID automatu – 1. stupeň ohrozenia.  

Zvýšený výskyt ochorení bol zaznamenaný v MRK. Jedná sa o lokalizovanú epidémiu, kde bolo 

potvrdených 43 prípadov z celkového počtu 134 prípadov za okres Rožňava.  



 

V rámci okresu hlásený zvýšený výskyt u detí do 18 rokov veku – 42 prípadov a naopak nižší výskyt u 

dospelých osôb nad 65 rokov – 14 prípadov. 

Všetci pozitívni majú nariadenú domácu izoláciu a ich kontakty karanténu. Izolácia a karanténa je 

kontrolovaná PZ SR, na území mesta Rožňava mestskou políciou a to aj opakovane. Občania 

dodržiavajú nariadené karanténne opatrenia. 

RÚVZ Senica 
Na doplnenie a vysvetlenie dôvodu k prehodnoteniu indikátoru pre covid automat -  okres Senica  - 

červená (3) a Skalica bordová (4): 

Ako dôvod uvádzame hraničné hodnoty váženej incidencie, ktorá v oboch okresoch  mierne prekračuje 

hodnoty. Mierny nárast prípadov hodnotíme ako dôslednosť a zodpovednosť testovania  kontaktov 

pri dohľadávaní  v rodinách s pozitívnym prípadom, najčastejším miestom nákazy sú domácnosti. V 

obidvoch okresoch neevidujeme väčšie ohniská epidemického výskytu. 

V okrese Senica evidujeme každým týždňom rastúcu zaočkovanosť nad 50 rokov (61,0%), v okrese 

Skalica sme tesne pod hranicou 65% (64,6%), čo vnímame pozitívne. K dnešnému dňu evidujeme 9 

pacientov hospitalizovaných na reprofilizovanom oddelení OVL –Covid vo Fakultnej nemocnici Agel 

Skalica, z toho 3 na UPV, všetci pacienti sú neočkovaní. 

RÚVZ Svidník 
Navrhujeme v okrese Stropkov zaradenie do bordovej farby. Okres Stropkov je malý, vzostup 

chorobnosti je veľmi výrazný už pri malom počte ochorení. Šírenie je hlavne v školských kolektívoch, 

odkiaľ sa prenesie do rodín. Keďže máme nízku zaočkovanosť, ochoreli celé rodiny.  Ohniska máme 

podchytené. Epidemiologické šetrenia vykonávame do 24 hodín od výsledku. 

V okrese Svidník súhlasíme so zaradením do čiernej farby. Došlo k výraznému nárastu počtu ochorení, 

je vysoká pozitivita testov, nízka zaočkovanosť. 

RÚVZ Topoľčany 
Dnes sme boli odvážni a dali hodnotenie 1. Niektoré prípady sa nám opakovaným PCR testom 

nepotvrdili (boli to vlastne osoby bezpríznakové vyšetrované pred nástupom na hospitalizáciu), 

niektoré prípady sme odstupovali na iné RÚVZ, nakoľko trvalé bydlisko síce majú v TO, ale dlhodobo 

žijú v inom okrese a niektorí Ag pozitívni sa potvrdili PCR. Tak ako minulý týždeň však konečné 

rozhodnutie necháme na Vás, budeme spokojní aj s oranžovou farbou. Uvidíme ako sa to vyvinie tento 

týždeň. 

Pozn.: Na základe susednosti s prepojenými červenými okresmi zachované hodnotenie na úrovni 1. 

stupňa ostražitosti. 

RÚVZ Trenčín 
K nastavenému epidemiologickému hodnoteniu nemáme pripomienky. 

Záver: lokálne epidemiologické zhodnotenie okresov v dozorovanom území: BN, MY, NMnV, TN – 1. 

stupeň ohrozenia 

RÚVZ Žilina 
Navrhujeme znížiť stupeň z 4 na 3 v okrese Bytča, vzhľadom k tomu, aby by bol zachovaný postupný 

prechod a súlad v rámci susediacich okresov ZA, BY, ktorý zabezpečí aj lepšiu adaptáciu podnikateľov 

na zmenené podmienky, situácia vo FNsP Žilina je zatiaľ stabilizovaná k dnešnému dňu 



 

hospitalizovaných na Covid odd. 33 prípadov , z toho 7 pacientov z okresu Bytča. Podiel pozitívnych 

osôb v okrese nad 65 rokov 3 prípady, 7 dňová incidencia v okrese je na úrovni 38 týždňa. 

 


