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I. Hodnotenie epidemiologickej situácie súvisiacej s výskytom ochorenia COVID-19 

v Banskobystrickom kraji, stav ku 27.2. 2022 

 

Z celoslovenského pohľadu (Graf 1) možno pozorovať od 3. kalendárneho týždňa 2022 

stúpajúci počet nahlásených a spracovaných prípadov COVID-19 na Slovensku s dg. U071 

a U0711 z Epidemiologického informačného systému ÚVZ SR (ďalej len EPIS), pričom od 7. 

kalendárneho týždňa 2022 zaznamenávame pokles počtu prípadov. 

 

Graf 1 Trend vývoja pandémie COVID-19 v SR podľa kalendárnych týždňov 2021/2022 

k 27.2.2022 (Pozn.: 9. kalendárny týždeň 2022 nie je ukončený), zdroj: EPIS 

 

V mesiaci február 2022 sa chorobnosť na COVID-19 v BBSK pohybovala v spodnej polovici 

chorobnosti v rámci krajov SR (Graf 2). 

 

Graf 2 Rozdelenie výskytu COVID-19 podľa krajov za február 2022 k 27.2.2022, zdroj: EPIS 
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V mesiaci február 2022 sa ochorenia na COVID-19 vyskytli vo všetkých vekových skupinách, 

najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných (Graf 3). 

 

Graf 3 Vekovošpecifická chorobnosť COVID-19 v BBSK za február 2022 k 27.2.2022, zdroj: 

EPIS 

 

Chorobnosť na ochorenie COVID-19 v BBSK za 8. kalendárny týždeň 2022 

V 8. k.t. 2022 bolo v BBSK evidovaných 12329 prípadov (chorobnosť 1902,99/100 

000), čo je pokles o 13,07% v porovnaní so 7. k.t. 2022.  

V 8. k.t. 2022 bola najvyššia chorobnosť zaznamenaná v okresoch: Žiar nad Hronom 

(2878,84/100 000), Detva (2508,58/100 000) a Zvolen (2210,99/100 000) (Tabuľka 5). 

 

II. Hodnotenie epidemiologickej situácie súvisiacej s výskytom ochorenia COVID-19 

v územnej pôsobnosti RÚVZ BB (okres Banská Bystrica a okres Brezno) za 78. 

kalendárny týždeň 2022 

Okres Banská Bystrica 

Celkový počet prípadov a celková 7-dňová incidencia (počítaná z prípadov potvrdených RT-

PCR a Ag testom)  

V okrese Banská Bystrica bolo za 8. kalendárny týždeň 2022 evidovaných 2316 prípadov 

(2093,45/100 000), čo je pokles o 15,5% v porovnaní s 7. k.t. 2022 (2316 vs 2743). 

7-dňová incidencia (počítaná z prípadov potvrdených RT-PCR testom) ochorenia COVID-19 

v okrese Banská Bystrica za 8. kalendárny týždeň 2022 bola 1952/100 000, čo je pokles 

o 14,9% v porovnaní s 7. k.t. 2022 (1952 vs 2293).  

Vážená 7-dňová incidencia (počítaná z prípadov potvrdených RT-PCR testom) ochorenia 

COVID-19 v okrese Banská Bystrica za 8. kalendárny týždeň 2022 bola 1885/100 000, čo je 

pokles o 14,6% v porovnaní s 7. k.t. 2022 (1609 vs 1885).  
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Hospitalizovanosť  

V 8. kalendárnom týždni 2022 bolo podľa dostupných údajov FNsP FDR zaznamenaných 

priemerne 51 prípadov hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 z okresu Banská 

Bystrica, čo je nárast v porovnaní s 7. kalendárnym týždňom (51 vs 47).   

Školy a predškolské zariadenia 

V okrese Banská Bystrica neboli rozhodnutím RÚVZ BB uložené karanténne opatrenia 

v predškolských a školských zariadeniach. Výskyt ochorenia COVID-19 bol hlásený v 32 

triedach materských škôl, v 87 triedach základných škôl a 10 triedach stredných škôl. 

Zariadenia sociálnych služieb  

V okrese Banská Bystrica boli zaznamenané prípady ochorenia COVID-19 v 3 zariadeniach 

sociálnych služieb u 24 klientov a 14 zamestnancov. 

Plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 v okrese Banská Bystrica k 8. kalendárnemu 

týždňu 2022 je celková 53,8% a u osôb nad 50 rokov 70,11% (zdroj: IZA MZ SR).  

Komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie:  

V okrese Banská Bystrica za 8. kalendárny týždeň 2022 evidujeme pokles celkovej 7-dňovej 

incidencie (2316 vs 2743) a váženej 7-dňovej incidencie (1609 vs 1885) v porovnaní so 7. 

kalendárnym týždňom. K 8. k. t. pozorujeme nárast priemerného počtu  hospitalizovaných osôb 

pozitívnych na ochorenie COVID-19 z okresu Banská Bystrica (51 vs 47). Pozitivita RT-PCR 

testov v porovnaní s 8. k.t. sa naďalej udržuje nad 55%  (59,2% za 8. k.t. vs. 57,1% za 7. k.t.). 

Zaočkovanosť osôb starších ako 50 rokov k 8. k.t. je 70,11%, celková zaočkovanosť 53,8%. 

 

Epidemiologická situácia v okrese Banská Bystrica je pri vysokej celkovej 7-dňovej incidencii 

ochorenia COVID-19, vysokej pozitivite RT-PCR testov a nedostatočnej zaočkovanosti 

naďalej vážna aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine.  

 

Okres Brezno 

Celkový počet prípadov a celková 7-dňová incidencia (počítaná z prípadov potvrdených RT-

PCR a Ag testom)   

V okrese Brezno bolo za 8. kalendárny týždeň 2022 617 prípadov (chorobnosť 1013,05/100 

000), čo je pokles o 32,27% oproti 7. k.t. 2022 (617 vs 911).  

7-dňová incidencia (počítaná z prípadov potvrdených RT-PCR testom) ochorenia COVID-19 

v okrese Brezno za 8. kalendárny týždeň 2022 bola 841/100 000, čo je pokles o 32% 

v porovnaní so 7. k.t. 2022 (841 vs. 1320).  

Vážená 7-dňová incidencia (počítaná z prípadov potvrdených RT-PCR testom) za 8. 

kalendárny týždeň 2022 je 1110/100 000, čo je pokles o 37% v porovnaní s 7. k.t. 2022 (700 

vs. 1110). 

Hospitalizovanosť 
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V 8. kalendárnom týždni bol podľa dostupných údajov NsP Brezno zaznamenaný pokles 

priemerného počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 z okresu Brezno 

v porovnaní s 7. kalendárnym týždňom (19 vs 24).  

Školy a predškolské zariadenia 

V okrese Brezno neboli rozhodnutím RÚVZ BB uložené karanténne opatrenia v predškolských 

a školských zariadeniach. Výskyt ochorenia COVID-19 bol hlásený v 4 triedach materských 

škôl, v 30 triedach základných škôl a 3 triedach stredných škôl. 

Zariadenia sociálnych služieb  

V okrese Brezno boli zaznamenané prípady ochorenia COVID-19 v 3 zariadeniach sociálnych 

služieb u 9 klientov a 3 zamestnancov. 

Plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 je v okrese Brezno k 7. kalendárnemu týždňu 

2022 celková 41,2%, u osôb nad 50 rokov 59,83% (zdroj: IZA MZ SR). 

Komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie:  

V okrese Brezno za 8. kalendárny týždeň 2022 evidujeme pokles celkovej 7-dňovej incidencie 

(617 vs 911) a váženej 7-dňovej incidencie (700 vs 1110) v porovnaní so 7. kalendárnym 

týždňom. K 8. k. t. pozorujeme pokles priemerného počtu  hospitalizovaných osôb pozitívnych 

na ochorenie COVID-19 z okresu Brezno (19 vs 24). Pozitivita RT-PCR testov v okrese Brezno 

naďalej presahuje 60% (62,4% vs 66,14%). Okres Brezno patrí za ostatné týždne medzi okresy 

s najvyššou pozitivitou RT-PCR testov na Slovensku. V okrese  Brezno je zároveň evidovaná 

dlhodobo jedna z najnižších celkových zaočkovaností proti ochoreniu COVID-19 v rámci 

okresov na Slovensku. Zaočkovanosť osôb starších ako 50 rokov k 8. k.t. je 59,83%, celková 

zaočkovanosť 41,2%. 

 

Epidemiologická situácia v okrese Banská Bystrica je pri vysokej celkovej 7-dňovej incidencii 

ochorenia COVID-19, vysokej pozitivite RT-PCR testov a nedostatočnej zaočkovanosti 

naďalej vážna aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine.  
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Záver 

V mesiaci február 2022 sa chorobnosť na ochorenie COVID-19 v BBSK pohybuje v 

spodnej polovici chorobnosti v rámci krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť je zaznamenaná 

vo vekovej skupine 15-19 ročných. Za 8. kalendárny týždeň bola v rámci BBSK hlásená 

najvyššia chorobnosť v okresoch Žiar nad Hronom, Detva a Zvolen. 

V 8. kalendárnom týždni bolo pre hlásený výskyt ochorenia COVID-19 v BBSK 

uzatvorených z predškolských zariadení 103 tried materských škôl a 9 celých materských škôl; 

zo školských zariadení 405 tried základných škôl a 6 celých základných škôl, 143 tried 

stredných škôl a 1 celá stredná škola.  

V BBSK boli zaznamenané prípady ochorenia COVID-19 v zariadeniach sociálnych 

služieb u 157 klientov (okres Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, 

Revúca, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica) a 79 zamestnancov 

(okres Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Detva, Žiar nad 

Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica). 

V okrese Banská Bystrica za 8. kalendárny týždeň 2022 evidujeme pokles celkovej 7-

dňovej incidencie v porovnaní s 7. kalendárnym týždňom. K 8. k. t. pozorujeme nárast 

priemerného počtu hospitalizovaných osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 z okresu 

Banská Bystrica. Pozitivita RT-PCR testov v porovnaní s 8. k.t. sa naďalej udržuje nad 55%. 

V okrese Brezno za 8. kalendárny týždeň 2022 evidujeme pokles celkovej 7-dňovej 

incidencie ako aj pokles priemerného počtu hospitalizovaných prípadov s ochorením COVID-

19 z okresu Brezno v porovnaní s 7. kalendárnym týždňom. Pozitivita RT-PCR testov v okrese 

Brezno naďalej presahuje 60%. 

Epidemiologická situácia v okresoch Banská Bystrica a Brezno pri vysokej celkovej 7-

dňovej incidencii, vysokej pozitivite RT-PCR testov a nedostatočnej zaočkovanosti je naďalej 

vážna aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Úroveň komunitného šírenia ochorenia v daných 

okresoch je stále veľmi vysoká. V prostredí infekčnejšieho variantu omikron je naďalej 

potrebné zvyšovať celkovú zaočkovanosť obyvateľstva a dôsledne dodržiavať protiepidemické 

opatrenia.  

Pre detailnejšie hodnotenie epidemiologickej situácie v ostatných okresoch BBSK 

odporúčame obrátiť sa na príslušný RÚVZ.  

 

 

      MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. 

                      regionálna hygienička 

 

Spracovali 02.03.2022: MUDr. Jana Kerlik, PhD., PhDr. Monika Musilová, doc. MUDr. 

Katarína Slotová, PhD., PhDr. Pavlína Bartová, MPH, Mgr. Ing. Jana Bérešová 

Vysvetlivky: 

U071 - prípady COVID-19 diagnostikované RT-PCR testami, U0711 - prípady diagnostikované Ag 

testami, V grafoch a mapách generovaných zo systému EPIS: U071 – označenie pre RT-PCR aj Ag 

testy spolu 


