
Analýza epidemiologickej situácie v okrese Banská Bystrica 

za mesiac január 2021 

Epidemiologickú situáciu v okrese Banská Bystrica výrazne ovplyvňovala 

pokračujúca pandémia výskytu ochorenia COVID 19,  ktoré tvoria 98,6% 

prípadov. 

1. Alimentárne nákazy 

V mesiaci január sa vyskytli: 

• 2 prípady ochorenia na salmonelózu (A020) u detí do 4 rokov veku. 

V etiológii sa v oboch prípadoch uplatnila S.enteritidis. V jednom prípade sa 

pritom jednalo o importovanú nákazu u 3-ročného dieťaťa z krajiny Maldivy. 

• 1 prípad hnačkového ochorenia spôsobeného enteroinvazívnym typom      

E.coli u 0-ročného dieťaťa (A04.2) 

• 3 prípady campylobakteriózy vo vekových skupinách 1- až 4-ročných, 5- 

až 9-ročných a 20- až 24-ročných po jednom prípade (A04.5).  

• 2 prípady infekcie spôsobenej Clostridium difficile  u 65-ročných 

a starších osôb (A04.7) 

• 1 prípad gardiózy  u dospelej osoby (A07.1) 

• 6 prípadov rotavírusovej infekcie 4x u 0-ročných detí, 1x u dieťaťa 

z vekovej skupiny 1- až 4-ročných a 1x z vekovej skupiny 5- až 9-ročných (A08) 

• 1 prípad  enterobiózy u dieťaťa z vekovej skupiny 5- až 9-ročných. 

 

2. Vírusové hepatitídy 

V januári boli hlásené 2 prípady vírusových hepatitíd a to jeden prípad 

vírusovej hepatitídy typu E u osoby nad 65 rokov veku a jeden prípad chronickej 

VHB u dospelej neočkovanej osoby z vekovej skupiny 35- až 44-ročných.  

3. Nákazy šíriace sa vzdušnou cestou 

Vyskytli sa nákazy nozokomiálneho charakteru a to 1 prípady akútneho 

zápalu nosohltanu a 2 prípady akútneho zápalu horných dýchacích ciest (DFNsP 

BB),  3 prípady pneumónií u dospelých osôb, 3 prípady zápalu dolných dýchacích 

ciest v FNsP FDR Banská Bystrica u dospelých osôb.  



3.1. COVID-19 

V januári bolo v okrese Banská Bystrica zaznamenaných celkom 2936 

prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19, chorobnosť 2650,03/100 000 

obyvateľov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 45- až 

54-ročných, v ktorej bolo 580 chorých a pozitívnych (chor. 3792,7/100 000). 

V najrizikovejšej vekovej skupine 65-ročných a starších ochorelo celkom 395 

prípadov, čo  reprezentuje 13,5 % chorých a pozitívnych.  U detí do 10 rokov veku 

bol výskyt ojedinelý (40 prípadov). (Graf.1, Príloha 1. Výskyt podľa vekových 

skupín) 

 

Ochorenia sa vyskytli vo všetkých obciach okresu Banská Bystrica s maximom 

v meste Banská Bystrica, kde ochorelo 2060 osôb. (Príloha 2  Výskyt podľa obcí) 

Importované nákazy spôsobené SARS-Cov-2 neboli v januári hlásené. 

V januári bolo hlásených 34 prípadov úmrtí, kde hlavnou príčinou smrti bolo 

prekonanie  COVID 19. Priemerný vek zomrelých 71,4 roka.(min. 45, maxim. 91).  

Postavenie okresu Banská Bystrica z hľadiska výskytu COVID-19 v mesiaci 

január charakterizuje mapa výskytu COVID-19 podľa okresov za mesiac január. 

 

 

 

 



 

 

Vysvetlivky: 

U07.1 pozitivita dokázaná PCR testom 

U07.11 pozitivita dokázaná Ag testom 

V mape a grafe sú obe diagnózy spojené. 

 

Spracoval: Odbor epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica, 24.2.2021 

 

 

 

  



Príloha 1. Vekovo špecifická chorobnosť 

 

 

 

 

 



Príloha 2. Výskyt podľa obcí 

 

 



Analýza epidemiologickej situácie v okrese Brezno 

za mesiac január 2021 

Epidemiologickú situáciu v okrese Brezno výrazne ovplyvňovala pokračujúca 

pandémia výskytu ochorenia COVID-19,  ktoré tvoria 98,6% prípadov. 

1. Alimentárne nákazy 

V mesiaci január sa vyskytli:  

• 4 prípady ochorenia na salmonelózu (A020), z toho 2 prípady u 15- až 19-

ročných a 2 prípady u dospelých osôb. V etiológii sa vo všetkých prípadoch  

uplatnila S.enteritidis.  

• 2 prípady rotavírusovej infekcie 1x u 0-ročného dieťaťa a 1x u dieťaťa 

z vekovej skupiny 1- až 4-ročných. 

 

2. Vírusové hepatitídy 

Boli  hlásené 4 prípady ochorenia a to 1 prípad akútnej vírusovej hepatitídy 

typu C u osoby z vekovej skupiny 15- až 19-ročných a 1 prípad chronickej VHC 

u dospelej osoby zo skupiny 45- až 54-ročných, okrem toho 2 prípady chronickej 

VHB u dospelých neočkovaných osôb nad 45 rokov veku. 

3.  Nákazy šíriace sa vzdušnou cestou 

Vyskytol sa 1 prípad ochorenia na ochorenie herpes zoster u dospelej osoby 

a jeden prípad bakteriálnej pneumónie u osoby nad 65 rokov veku. 

3.1. COVID-19 

V januári bolo v okrese Brezno zaznamenaných celkom 1401 prípadov  

pozitívnych a chorých osôb na COVID 19, chorobnosť 2286,6/100 000 

obyvateľov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 45- až 

54-ročných, v ktorej bolo 296 chorých a pozitívnych (chor. 3384,8/100 000). 

V najrizikovejšej vekovej skupine 65-ročných a starších ochorelo celkom 202 

prípadov, čo  reprezentuje 14,4 % chorých a pozitívnych.  U detí do 10 rokov veku 

bol výskyt ojedinelý (13 prípadov). (Graf.1, Príloha 1. Výskyt podľa vekových 

skupín) 



 

Ochorenia sa vyskytli vo všetkých obciach okresu Banská Bystrica s maximom 

v meste Brezne, kde ochorelo 470 osôb, z obcí najviac v Čiernom Balogu (135 

pr.). (Príloha 2  Výskyt podľa obcí) 

Importované nákazy spôsobené SARS-Cov-2: zaznamenali sa 3 prípady. 

 

 

V januári bolo hlásených 28 prípadov úmrtí, kde hlavnou príčinou smrti bolo 

prekonanie  COVID-19. Priemerný vek zomrelých 76,6 roka (min. 56, max. 90).  

Postavenie okresu Brezno z hľadiska výskytu COVID-19 v mesiaci január 

charakterizuje mapa výskytu COVID-19 podľa okresov za mesiac január. 

 



 

Vysvetlivky: 

U07.1 pozitivita dokázaná PCR testom 

U07.11 pozitivita dokázaná Ag testom 

V mape a grafe sú obe diagnózy spojené. 

 

Spracoval: Odbor epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica, 24.2.2021 

Otázky: maria.avdicova@vzbb.sk 

 

 

 

 

 



Príloha 1. Vekovo špecifická chorobnosť 

 

 

 



Príloha 2. Výskyt podľa obcí 
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