
Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte pozitívnych prípadov a chorých na 

ochorenie COVID-19 v okrese Banská Bystrica a  okrese Brezno 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej RUVZ 

BB) pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte  ochorenia COVID-19. Všetky 

hlásené pozitívne prípady epidemiologicky vyšetruje a usmerňuje pozitívne osoby 

o opatreniach, ktoré sú tieto povinné vykonávať počas izolácie a karantény. Denne zabezpečuje 

spracovanie testov PCR z veľkého spádového územia jednak BBSK ako aj mnohých okresov 

Žilinského kraja. Prevádzkuje mobilné odberové miesto na antigénne testovanie (ďalej 

MOMAg) pre potreby obyvateľov okresu ako aj iných záujemcov. Na území okresov Banská 

Bystrica a Brezno bolo v uplynulom období k dnešnému dňu schválených 45 MOMAg a ich 

počet sa sále zvyšuje. Okrem toho testovanie vykonávajú aj ošetrujúci lekári, tiež väčšie firmy 

a závody. V súčasnosti je testovanie pre obyvateľov okresu dostatočne dostupné. 

Pracovníci RÚVZ BB zabezpečujú aj monitoring jednotlivých prípadov ochorení 

COVID-19 vedených v epidemiologickom informačnom systéme SR. Podľa ostatnej analýzy 

údajov z uvedeného informačného systému je predchádzajúca  tzv. 14-dňová incidencia okresu 

Banská Bystrica v 3. stupni varovania s hodnotou 1136/100 000 obyvateľov, súčasná 14-

dňová incidencia (26.12.2020 -7.1.2021) je 1506/100000 obyv. čo predstavuje vzostup o 32 %. 

Vzostup počtu pozitívnych prípadov nemal zatiaľ dopad na zvyšovanie hospitalizovanosti 

v okrese Banská Bystrica a Brezno.  

V rámci tzv. 7-dňovej incidencie mal okres Banská Bystrica v 53. kalendárnom týždni 

túto  hodnotu  831,1/100 000 obyvateľov, v okrese Brezno 647,4/100 000. V prvom 

kalendárnom týždni  má 7-dňová incidencia hodnotu 978/100 000, v okrese Brezno 424,5/100 

000 obyvateľov. V prvom kalendárnom týždni 2021 došlo k vzostupu počtu evidovaných 

prípadov v okrese Banská Bystrica o 17,7%.  

Pracovníci RÚVZ Banská Bystrica vykonávajú epidemiologické šetrenie a zabezpečujú 

protiepidemické opatrenia v oboch okresoch 7 dní v týždni, teda aj cez sviatky a víkendy. 

V rámci svojich možností vykonávajú aj kontroly dodržiavania nariadených opatrení.  

Epidemiologickú situáciu považujú za vážnu, preto okrem celoslovensky platných 

nariadení  prijímajú množstvo ďalších opatrení formou vyhlášok, ktoré sú nad rámec 

celoslovensky platných (viď nižšie).  

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vyzývame všetkých obyvateľov, 

aby zodpovedne a s plnou vážnosťou dodržiavali všetky nariadené opatrenia a to v každej 

oblasti  života, teda v domácnosti, pri ceste do práce, pri práci samotnej ale aj pri iných napr. 

voľnočasových činnostiach. Len aktívnym prístupom  všetkých obyvateľov pri dodržiavaní  

nariadených aj odporúčaných opatrení možno šírenie nákazy postupne obmedziť až 

zastaviť.  

R-O-R-V 

Nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, vetranie. 

 

  



 

 

 

Vyhláška RÚVZ Banská Bystrica ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno č. 63/2020 a č. 72/2020: 

– zákaz podávania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení 

verejného stravovania, 

– predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na 

odber so sebou, 

– organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných 

umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri, 

– realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek iných stretnutí spojených s 

konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov, 

– výkon verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí. 

Vyhláška RÚVZ Banská Bystrica, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno č. 76/2020: 

– zákaz organizovania a vykonávania hromadných podujatí pre deti a mládež vrátane 

zotavovacích podujatí, lyžiarskych výcvikov, škôl v prírode a prázdninových pobytov 

detí v termínoch od účinnosti tejto vyhlášky do 28. februára 2021. 



Vyhláška RÚVZ Banská Bystrica, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno č.5/ 2021 všetkým prevádzkovateľom zariadení:  

– počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre 

deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby, b) pokiaľ predajná plocha prevádzky 

určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke v jednom okamihu sa môže 

nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v 

sprievode dospelej osoby),  

– zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval 

počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami, v prípade samoobslužných pokladní 

zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov 

minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti), 

– v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch 

minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti). 

– zákaz prevádzkovať zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti do 3 rokov veku, zákaz 

sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov 

štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych 

pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zabezpečujúcich 

zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.  

 


