
Analýza epidemiologickej situácie v okrese Banská Bystrica 

za mesiac február 2021 

Epidemiologickú situáciu v okrese Banská Bystrica aj naďalej výrazne 

ovplyvňovala pokračujúca pandémia výskytu ochorenia COVID-19,  ktoré tvoria 

97,9% prípadov hlásených prenosných chorôb. 

1. Alimentárne nákazy 

V mesiaci február sa vyskytol  

• 1 prípad ochorenia na salmonelózu u dieťaťa predškolského veku. 

V etiológii sa uplatnila S.enteritidis 

• 3 prípady ochorení na spôsobených  enteroinvazívnym typom     

            E.coli u detí do 4 rokov veku (A04.0).  

• 3 prípady kampylobakteriózy vo vekových skupinách 15- až 19-

ročných, 55- až 64-ročných a 65+ tiež jeden prípad. (A04.5) 

• 2 prípady infekcie spôsobenej Yersínia enterocolitica u osôb vo 

vekovej  skupine 25-34 ročných (A04.6) 

• 5 prípadov infekcií spôsobených Clostridium difficile  u dospelých 

osôb nad 55 rokov veku (A04.7) 

• 5 prípadov rotavírusovej infekcie 2 x  u 0-ročných detí, 1x u dieťaťa  

z vekovej skupiny 1- až 4-ročných,  1x z vekovej skupiny 25- až 34-

ročných a 1x u dospelej osoby z kategórie 55- až 64-ročných (A08.0)  

• Z hnačiek vírusového pôvodu bolo zaznamenaný 1 prípad ochorenia 

na infekciu spôsobenú vírusom Norwalk u 0-ročného dieťaťa a  

• 5 prípadov adenovírusových infekcií 2 x  u 0-ročných detí, 1x u dieťaťa  

z vekovej skupiny 1- až 4-ročných, 1x u osoby z vekovej skupiny 15- až 

19-ročných a 1 prípad u dospelej osoby zo skupiny 55 - 64 rokov veku.  

• Okrem toho sa vyskytli 3 prípady hnačkového ochorenia s neurčeným 

etiologickým agnesom (A09) 

2. Vírusové hepatitídy 

Vo februári bol hlásený 1 prípad vírusovej hepatitídy a to chronickej VHC 

u dospelej  osoby  z vekovej skupiny 65+ rokov.  

3. Zoonózy 

Zaznamenali sme 1 prípad ochorenia spôsobeného Hantaan vírusmi  

u dospelej osoby z kategórie 65+. 



4. Nákazy šíriace sa vzdušnou cestou 

Vyskytli sa nákazy nozokomiálneho charakteru a to 1 prípad  akútneho zápalu 

nosohltanu a  2 prípady pneumónií u dospelých osôb 

4.1 COVID-19 

Vo februári bolo hlásených v okrese Banská Bystrica celkom 3027 prípadov  

pozitívnych a chorých osôb na COVID-19, chorobnosť 2734/100 000 

obyvateľov. Je to vzostup o 9 prípadov, t. j. o 0,3 %.  

Na etiológii sa podieľal vírus SARS COV 2 a to prevažne britský variant, v 2 

prípadoch bol potvrdený juhoafrický variant, jednalo sa o importované 

nákazy z Tanzánie.  

 Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 45- až 54-

ročných, v ktorej bolo 540 chorých a pozitívnych (chor. 3504,2/100 000). 

V najrizikovejšej vekovej skupine 65-ročných a starších ochorelo celkom 386 

prípadov, čo  reprezentuje 12,8 % chorých a pozitívnych.  U detí do 10 rokov 

veku bol výskyt nízky (105 prípadov). Mierny nárast bol zapríčinený  

ojedinelým výskytom v škôlkach a školách I. stupňa. 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 2124 osôb. Príloha 2.  Výskyt podľa 

obcí. 

  



Importované nákazy spôsobené SARS Cov 2 boli vo februári hlásené v 9-tich 

prípadoch.   

 

 

Postavenie okresu Banská Bystrica z hľadiska výskytu COVID 19 v mesiaci 

február charakterizuje mapa výskytu COVID 19 podľa okresov za tento 

mesiac. 

Vo februári bolo hlásených 39 prípadov úmrtí, kde hlavnou príčinou smrti 

bolo prekonanie COVID-19. Priemerný vek zomrelých 75,3 roka (min. 62, max. 

95 rokov).  

V mesiaci február bolo evidovaných 10 epidémií, 3 sa vyskytli v zariadeniach 

sociálnych služieb pre seniorov, 1x v zariadení pre rodiny s deťmi, 1x 

u turistov, ktorí prileteli z dovolenky z Tanzánie a  5x v rodinách s vyšším 

počtom prípadov ako 5. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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, 22.3.2021 



Príloha 1. Vekovo špecifická chorobnosť 

 

 

 

 



Príloha 2. Výskyt podľa obcí 

 



Analýza epidemiologickej situácie v okrese Brezno 

za mesiac február 2021 

Epidemiologickú situáciu v okrese Brezno výrazne ovplyvňovala pokračujúca 

pandémia výskytu ochorenia COVID-19,  ktoré tvoria 98,9 % prípadov. 

1. Alimentárne nákazy 

V mesiaci január sa vyskytli  

• 1 prípad ochorenia na salmonelózu (A020) u pacienta z vekovej skupiny 35- 

až 44-ročných.  V etiológii sa vo všetkých prípadoch  uplatnila S.enteritidis  

• 1 prípad kampylobakteriózy u dospelej osoby z vekovej skupiny 55- až 64-

ročných  

• 3 prípady rotavírusovej infekcie 2x u 0-ročných detí a 1x u dieťaťa z vekovej 

skupiny 1- až 4-ročných 

 

2. Vírusové hepatitídy  

Bol  hlásený 1 prípad  ochorenia chronickej VHB u dospelej neočkovanej osoby 

zo skupiny 35-44 rokov veku. 

3. Neuroinfekcie 

Vyskytol sa jeden prípad  meningitídy spôsobenej Pnemococcus pneumoniae 

u dospelej 44-ročnej neočkovanej ženy, ktorá bola hospitalizovaná s výraznými 

neurologickými príznakmi, po krátkej hospitalizácii dochádza k úmrtiu pri 

kvadruparéze. Príčina smrti základné ochorenie. 

4. Nákazy šíriace sa vzdušnou cestou 

Vyskytli sa 2 prípady ochorenia na chrípku u dospelých osôb a jeden prípad 

ochorenia herpes zoster u dospelej osoby. 

4.1.  COVID-19 

Vo februári bolo v okrese Brezno zaznamenaných celkom 1386 prípadov  

pozitívnych a chorých osôb na COVID-19, chorobnosť 2252,2/100 000 

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 Brezno s maximom v meste 

Brezne, kde ochorelo 541 osôb, z obcí najviac v Podbrezovej (106 pr.) Čiernom 

Balogu (107 pr.) a v obci Nemecká 79 pr.. Príloha 2  Výskyt podľa obcí. 

 

Importované nákazy spôsobené SARS Cov 2: zaznamenalo sa 7 prípadov. 

 

 

 

Vo februári bolo hlásených 17 prípadov úmrtí, kde hlavnou príčinou smrti bolo 

prekonanie COVID-19. Priemerný vek zomrelých 73,2 roka (min. 61, max. 96 

rokov).  

V mesiaci február boli zaznamenané 3 epidémie, 2x rodinné a 1x v MRK. 

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, 20.3.2021 

Otázky: maria.avdicova@vzbb.sk 

 

 



 

Príloha 1. Vekovo špecifická chorobnosť 

 

 



Príloha 2. Výskyt podľa obcí 
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