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1.Úvod  

 Celý rok  2020 bol nielen na Slovensku netradičný, ba až zvláštny tým, že 

celý svet sa ocitol v pandémii a následne v takzvanej koronakríze. 

 COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom  SARS-CoV-

2 , a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným 

ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Postihuje hlavne 

dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a 

môže viesť k úmrtiu  pacienta. 
  

 Predpokladá sa, že prví pacienti sa nakazili na trhu s predajom živých 

zvierat prenosom mutovaného koronavírusu zo zvierat. Po čase sa potvrdil 

prenos vírusu z človeka na človeka, trvanie inkubačnej doby je od 2 do 14 dní a 

je možnosť prenosu infekcie aj v inkubačnej dobe, teda v období bez príznakov 

ochorenia. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní, 

ohrozené sú osoby po blízkom alebo dlhšie trvajúcom styku s nakazeným – vo 

vzdialenosti do 2 metrov a viac ako štvrťhodinu. K prenosu infekcie dochádza 

aj kontaminovanými predmetmi. Najzávažnejší priebeh ochorenia sa pozoruje u 

pacientov starších, s inými pridruženými ochoreniami a takých, ktorí boli dlhšie 

v styku s infekciou. Niektorí nakazení môžu byť asymptomatickí, ale výsledky 

testov dokážu potvrdiť infekciu aj u nich. Účinná antiinfekčná terapia 

nejestvuje. Je teda možná len symptomatická liečba.  

 V prevencii nákazy vírusom sa odporúča vyhnúť sa možnosti styku s 

infikovanými osobami. Ruky sa odporúča umývať mydlom najmenej 20 sekúnd. 

Predmety, ktoré mohli prísť do styku s infekciou, treba umývať a dezinfikovať 

alebo zlikvidovať.  

Pandémia spôsobila globálne spoločenské a ekonomické narušenie. Viedla k 

odloženiu alebo zrušeniu väčšiny športových, náboženských, politických a 

kultúrnych udalostí. Zároveň sa však v roku 2020 znížili emisie znečisťujúcich 

látok a skleníkových plynov. Vzdelávacie inštitúcie boli čiastočne alebo úplne 

zatvorené a mnohé z nich prešli na online vzdelávanie.  

 Dezinformácie a hoaxy o pandémii sa šírili prostredníctvom sociálnych 

sietí a masmédií. 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Koronav%C3%ADrusy
https://sk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wu-chan
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pneum%C3%B3nia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Emisia_(%C5%BEivotn%C3%A9_prostredie)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dezinform%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hoax
https://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_sie%C5%A5_(internet)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_sie%C5%A5_(internet)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Masm%C3%A9dium


Rozšírenie ochorenia COVID-19 podľa krajín a regiónov- rok 2020 

Krajina  Potvrdených Úmrtí Vyliečených 

196 98 198 827 2 102 965 70 600 628 

 USA  25 198 489 420 318 15 102 050 

 India 10 626 200 153 067 10 283 708 

 Brazília 8 699 814 214 228 7 580 741 

 Rusko 3 677 352 68 412 3 081 536 

 Spojené kráľovstvo  3 553 802 94 765 1 595 307 

 Francúzsko 
]
 3 045 187 72 471 235 948 

 Španielsko 2 560 587 55 041 - 

 Taliansko 2 428 221 84 202 1 827 451 

 Turecko 2 412 505 24 640 2 290 032 

 Nemecko 2 110 297 51 229 1 780 200 

 Kolumbia 1 972 345 50 187 1 801 134 

 Argentína 1 843 077 46 355 1 625 755 

 Mexiko 1 711 283 146 174 1 277 978 

 Poľsko 1 464 448 34 908 1 215 732 

 Juhoafrická republika 1 380 807 39 501 1 183 443 

 Irán 1 360 852 57 225 1 151 676 

 Ukrajina 1 182 969 21 662 928 969 

 Peru 1 082 907 39 274 997 285 

 Indonézia 965 283 27 453 781 147 

 Holandsko  946 112 13 439 - 

 Česko 924 847 15 130 795 878 

 Kanada 731 450 18 622 645 729 

 Rumunsko 706 475 17 628 645 923 

 Belgicko 686 827 20 620 47 675 

 Čile 685 107 17 702 642 004 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_USA&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Indii&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Braz%C3%ADlii&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Rusku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Spojenom_kr%C3%A1%C4%BEovstve&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_vo_Franc%C3%BAzsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19#cite_note-12
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_%C5%A0panielsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Taliansku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Turecku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Nemecku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Kolumbii&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Argent%C3%ADne&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Mexiku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Po%C4%BEsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Juhoafrickej_republike&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Ir%C3%A1ne&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_na_Ukrajine&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Peru&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Indon%C3%A9zii&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Holandsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_%C4%8Cesku
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Kanade&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Rumunsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Belgicku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_%C4%8Cile&action=edit&redlink=1


Rozšírenie ochorenia COVID-19 podľa krajín a regiónov- rok 2020 

Krajina  Potvrdených Úmrtí Vyliečených 

 Irak 612 092 12 984 578 292 

 Portugalsko 595 149 9 686 434 237 

 Izrael 586 788 4 263 500 523 

 Švédsko 547 166 11 005 - 

 Bangladéš 530 890 7 981 475 561 

 Pakistan 528 891 11 204 482 771 

 Filipíny 509 887 10 136 467 720 

 Švajčiarsko 509 279 9 012 317 600 

 Maroko 463 706 8 076 439 301 

 Rakúsko 401 886 7 330 378 408 

 Srbsko 379 093 3 830 31 536 

 Saudská Arábia 365 988 6 346 357 525 

 Maďarsko 356 973 11 811 237 362 

 Japonsko 345 221 4 743 273 187 

 Jordánsko 318 181 4 198 304 200 

 Panama 305 752 4 944 250 215 

 Spojené arabské emiráty 270 810 776 243 267 

 Libanon 269 241 2 151 158 822 

 Nepál 268 948 1 986 263 348 

 Gruzínsko 251 974 3 022 238 737 

 Ekvádor 236 189 14 526 199 332 

 Bielorusko 234 111 1 628 218 831 

 Slovensko 233 027 3 894 183 942 

 Azerbajdžan 228 246 3 053 218 387 

 Chorvátsko 227 969 4 770 219 878 

 Bulharsko 213 864 8 741 177 354 

atď. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Iraku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Portugalsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Izraeli&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_vo_%C5%A0v%C3%A9dsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Banglad%C3%A9%C5%A1i&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Pakistane&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_na_Filip%C3%ADnach&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_vo_%C5%A0vaj%C4%8Diarsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Maroku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Rak%C3%BAsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Srbsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Saudskej_Ar%C3%A1bii&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Ma%C4%8Farsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Japonsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Jord%C3%A1nsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Paname&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Spojen%C3%BDch_arabsk%C3%BDch_emir%C3%A1toch&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Libanone&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Nep%C3%A1le&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Gruz%C3%ADnsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Ekv%C3%A1dore&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Bielorusku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Azerbajd%C5%BEane&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Chorv%C3%A1tsku&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19_v_Bulharsku&action=edit&redlink=1


2. Politicko – hospodárska situácia na Slovensku 
 

Január 2020 

10. januára bol Úrad verejného zdravotníctva SR prvýkrát informovaný o 

výskyte vírusovej pneumónie v meste Wuhan v Číne.  

27. januára zasadal krízový štáb, ktorý prijal prvé preventívne opatrenia. 

Zároveň vyzvali občanov, aby zvážili cestu do zahraničia.  

31. januára bol Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený stav globálnej 

zdravotnej núdze.  

Február 2020 

3. februára sa začala laboratórna diagnostika nového koronavírusu vykonávať aj 

na Slovensku. Dovtedy boli vzorky zasielané na vyšetrenie do Nemecka.   

29. február –  boli v poradí ôsme parlamentné voľby od vzniku 

samostatného Slovenska. Kandidovalo v nich 24 politických subjektov a 

volebná účasť dosiahla 65,80 %. Najväčší počet hlasov získalo hnutie OĽANO-

NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, a to 25,02 %. Okrem neho sa do parlamentu 

dostali aj SMER – SD (18,29 %), SME RODINA (8,24 %), Kotlebovci – 

ĽSNS (7,97 %), SaS (6,22 %) a ZA ĽUDÍ (5,77 %). Zvíťazila strana OĽaNO. 

Marec 2020 

6. marca bol potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19 na  Slovensku. Išlo o 

52-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorého  syn bol vo februári 

v Benátkach.
 

 7. marca 2020 sa potvrdil pozitívny test synovi, ktorý bol 

potvrdený ako pacient „0“. Rýchly nástup ochorenia na celom svete vytvoril 

kritický nedostatok ochranných pomôcok a testovacích súprav. 

 Od 10. marca krízový štáb SR v súvislosti zakázal organizovanie športových, 

kultúrnych aj verejných podujatí po dobu 14 dní, nariadil povinnú 14-dňovú 

karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín. 

11. marca 2020. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu Covid 19  

Od 16. marca boli zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, 

univerzity. Na územie SR sa dostali len obyvatelia, ktorí mali v SR trvalý alebo 

prechodný pobyt.  

18. marca sa  prekonal počet 100 pozitívnych testov 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arad_verejn%C3%A9ho_zdravotn%C3%ADctva_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wu-chan
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A1_zdravotn%C3%ADcka_organiz%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/OBY%C4%8CAJN%C3%8D_%C4%BDUDIA_a_nez%C3%A1visl%C3%A9_osobnosti_(O%C4%BDANO),_NOVA,_Kres%C5%A5ansk%C3%A1_%C3%BAnia_(K%C3%9A),_ZMENA_ZDOLA
https://sk.wikipedia.org/wiki/OBY%C4%8CAJN%C3%8D_%C4%BDUDIA_a_nez%C3%A1visl%C3%A9_osobnosti_(O%C4%BDANO),_NOVA,_Kres%C5%A5ansk%C3%A1_%C3%BAnia_(K%C3%9A),_ZMENA_ZDOLA
https://sk.wikipedia.org/wiki/SMER_%E2%80%93_soci%C3%A1lna_demokracia
https://sk.wikipedia.org/wiki/SME_RODINA
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda_a_Solidarita
https://sk.wikipedia.org/wiki/ZA_%C4%BDUD%C3%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/O%C4%BDaNO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_kraj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%A1tky
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/2020
https://sk.wikipedia.org/wiki/WHO


21. marec – prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča 

Od 25. marca bolo povinné nosiť rúška mimo bydliska.  

30. marca zomrel 60-ročný muž pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, 

len 2 hodiny po prepustení z nemocnice. Stal sa tak prvou obeťou ochorenia 

COVID-19 na Slovensku. 

 V priebehu marca 2020 výrazne vzrástol záujem občanov Slovenska 

žijúcich alebo nachádzajúcich sa v zahraničí o návrat na Slovensko, najmä v 

dôsledku nárastu nakazených.Vláda SR rozhodla o ich repatriácii na Slovensko 

zabezpečenej štátom. Títo občania museli povinne ísť do štátnej karantény v 

zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR na 14 dní. 

Apríl 2020 

15. apríla počet nakazených stúpol na 977.  

22. apríla sa začala prvá fáza uvoľňovania opatrení. Otvorili sa maloobchodné 

prevádzky a služby.. 

Máj 2020[ 

6. mája sa začala druhá a zároveň tretia fáza uvoľňovania opatrení.  

20. mája sa začala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Otvorili sa divadlá a kiná s 

menej ako 100 účastníkmi..  

Jún  

1. júna sa otvorili materské školy a prvý stupeň ZŠ s tým, že dochádzka je 

dobrovoľná. Žiaci druhého stupňa a SŠ sa naďalej vyučovali  dištančne. 

3. júna sa začala piata fáza uvoľňovania opatrení.  

22. júna sa na posledný týždeň školského roka otvorili školy aj pre študentov 

druhého stupňa ZŠ a SŠ.  

Júl 

30. júla pribudlo ďalšie úmrtie na COVID-19 . 

August  

11. augusta po zasadaní Pandemickej komisie SR potvrdil minister 

zdravotníctva SR Marek Krajčí druhú vlnu pandémie. Komisia na zasadnutí 

schválila Pandemický plán.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/21._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_%C4%8Caputov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_21._marca_2020
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chirurgick%C3%A1_maska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marek_Kraj%C4%8D%C3%AD


  Potvrdil sa prvý prípad nákazy aj  v našej obci. Musel byť 

hospitalizovaný a hoci liečba trvala  dlho, pacient sa vyliečil. 

September  

3. septembra 2020 prišla Pandemická komisia vlády SR s tzv. semaforom 

okresov. V červených a žltých okresoch ako rizikových oblastiach platili 

prísnejšie opatrenia na konanie hromadných podujatí.  

 

Október 

 

1. októbra bol vyhlásený núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR.  

7. októbra bola prvý raz prekonaná hranica tisíc nových zistených nakazených 

za 1 deň. V nemocniciach bolo hospitalizovaných 303 pacientov, z toho 27 bolo 

pripojených na pľúcnu ventiláciu.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Umel%C3%A1_p%C4%BE%C3%BAcna_ventil%C3%A1cia


12. októbra sa prerušilo školské vyučovanie na všetkých SŠ a prešli na 

distančný spôsob vzdelávania.  

15. októbra bola prvý raz prekonaná hranica 2 000 nových zistených 

nakazených za 1 deň, zo 14 010 testoch bolo odhalených 2 075 pozitívnych.   

21. októbra pribudlo 17 úmrtí, ktoré navýšili celkový počet úmrtí na ochorenie 

COVID-19 na 115.  

24. októbra začal na celom území Slovenska platiť zákaz vychádzania s 

výnimkou cestovania do práce, na testovanie a zabezpečenia nevyhnutných 

potrieb.  

 25. októbra bolo najviac pozitívne testovaných  v Žilinskom kraji, kde bolo až 

803 pozitívnych osôb. Prvýkrát od začiatku pandémie na Slovensku prekročil 

počet pozitívnych testov 3 000 za jeden deň.  

26. októbra prešiel druhý stupeň ZŠ  na dištančnú výučbu.  

31. októbra sa konal prvý deň celoplošného testovania. Testovalo sa 

pomocou antigénových testov.  Bolo otestovaných 2 044 855 ľudí, z nich bolo 

13 509 pozitívnych, teda 0,66 percenta.  

November  

 

 V červených okresoch, v ktorých bolo v prvom kole plošného testovania viac 

ako 0,7 % pozitívnych prípadov, sa konalo druhé kolo plošného testovania 

 Česko zaradilo Slovensko medzi rizikové krajiny. Slovenskí občania pred 

vstupom do Česka sa museli  preukázať  PCR testom, ktorý nie je starší ako 72 

hodín, alebo ísť do karantény.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1cia_Spolo%C4%8Dn%C3%A1_zodpovednos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%A9n


11. novembra bol vládou SR predĺžený núdzový stav z 1. októbra o ďalších 45 

dní.  

17. novembra sa konali vo viacerých mestách na Slovensku protesty proti 

opatreniam a vláde Igora Matoviča.  

26. novembra presiahol celkový počet pozitívne testovaných osôb PCR testami 

hranicu 100 000.   

December  

7. decembra pribudlo 22 úmrtí na následky COVID-19 a celkový počet úmrtí 

tak prekročil tisíc.  

16. decembra bolo ohlásené, že Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad 

Váhom sa ako prvá nemocnica na Slovensku pretvorila na nemocnicu čisto pre 

pacientov s ochorením COVID-19.  

19. decembra  od 5. hodiny ráno začal na Slovensku platiť zákaz vychádzania. 

Počas vianočných sviatkov sa môžu stretávať len 2 domácnosti, ktoré vytvorili 

"bublinu", teda neboli v kontakte s nikým iným. Následne by sa nemali 

stretávať s inými ľuďmi z iných bublín. Pribudlo 70 úmrtí na COVID-19, čo je 

najväčší denný nárast od začiatku pandémie na Slovensku.  

21. decembra  bola od 0:00 hod. zavedená pre všetkých občanov 

prichádzajúcich z Veľkej Británie povinnosť karantény. Tieto opatrenia boli 

zavedené vzhľadom na prítomnosť novej infekčnejšej mutácie koronavírusu vo 

Veľkej Británii. Európska komisia schválila na základe odporučenia Európskej 

liekovej agentúry podmienečnú registráciu prvej vakcíny proti ochoreniu 

COVID-19, Comirnaty, od konzorcia Pfizer a BioNTech.  

24. decembra pribudlo 4 046 pozitívnych prípadov COVID-19 pri 18 443 PCR 

testoch, a prvýkrát bola prekonaná hranica 4 000 pozitívnych prípadov na 

Slovensku.  

26. decembra prišlo na Slovensko do Fakultnej nemocnice v Nitre prvých 10-

tisíc dávok vakcíny proti chorobe COVID-19. Ako prvý bol proti koronavírusu 

zaočkovaný Vladimír Krčméry.  

29. decembra vláda na online rokovaní predĺžila núdzový stav o 40 dní.  

30. decembra ministerstvo zdravotníctva nariadilo fakultným, univerzitným a 

všeobecným okresným nemocniciam poskytovať len neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť do 31. januára 2021.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_komisia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Eur%C3%B3pska_liekov%C3%A1_agent%C3%BAra&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Eur%C3%B3pska_liekov%C3%A1_agent%C3%BAra&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vakc%C3%ADna_proti_chorobe_COVID-19
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vakc%C3%ADna_proti_chorobe_COVID-19
https://sk.wikipedia.org/wiki/Comirnaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fakultn%C3%A1_nemocnica_Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vakc%C3%ADna_proti_chorobe_COVID-19
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Kr%C4%8Dm%C3%A9ry


3. Kultúrne dianie v obci 

 Vzhľadom k situácii ohľadom pandémie Covid-19 nebolo možné 

zúčastňovať sa a  ani organizovať kultúrne a spoločenské podujatia.  

 Od začiatku vypuknutia pandémie sa p.starosta, Ladislav Čička,  

pravidelne prihováral občanom prostredníctvom obecného rozhlasu. Informoval 

ľudí o dianí a povzbudzoval ich v ťažkých časoch. Pre deti a mladých 

organizovali súťaž v kreslení a tvorení. 

 Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva venovali do každej 

domácnosti  balíček s antibakterálnymi potrebami a vitamínmi.  Deťom balíček 

sladkostí. 

 P. starosta sa občanom prihováral aj na začiatku kalendárneho roka, kedy 

zaželal všetkým len to najlepšie. Na konci kalendárneho roka v príhovore zhrnul 

diania  počas predošlého /nezvyčajného /roka a poďakoval sa všetkým za 

spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Štatistika (narodenie, pohreby)  

K 1.1.2020  mala naša obec 919 obyvateľov. 

K 1.1.2021 912 obyvateľov. 

 V r.2020 sa narodilo 11 detí, 5 chlapcov a 6 dievčat:  

Adam Nekanický/č.d.13/, Nela Butková/č.d.180/, Nina Bučová / č.d.6/, Vanda 

Kecíková / č.d.105/, Mate Mudroň / č.d.65/, Barbora Kostková / č.d.84/, 

Jaroslav Gajdoš / č.d.219/, Adam Čička / č.d.244/, David Galo / č.d.256/, 

Sandra Galová / č.d.256/, Agáta Staríčková / č.d.4/. 

 Zomrelo 14 občanov, 10 mužov, 4 ženy:  

František Hrabovský / č.d..240/, Ivana Tabačíková / č.d.152/, Ambróz  Čička     

/ č.d.87/, Juraj Galo č.d..29/, Emília Bednárová / č.d.86/, Pavel Hanulík              

/ č.d.153/, Marián Lukáčik / č.d.151/, Jozef Bučo / č.d.257/, Milan Adamec st. / 

č.d.102/, Agnesa Ptáčková / č.d.110/, Vincent Bednár / č.d.86/, Anton Baláž / 

č.d.178/, Juraj Koštek / č.d.162/, Mária Krajčiová / č.d.č.16/. 

 Bolo 5 sobášov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Športové spolky  

Enduro team 

Začiatok sezóny 2020 sa pre ochorenie COVID-19 posunul o tri mesiace.  

27. 6. 2020 ENDURO CUP STRED  Lovčica 

výsledky: kategória ženy profi - Natália Bučová 2. miesto, kategória veterán - 

Tibor Bučo 5. miesto, kategória junior - Mário Bučo 8. miesto 

4. 7. 2020 ENDURO CUP STRED Trenčín 

výsledky: kategória ženy profi - Natália Bučová 2. miesto, kategória veterán - 

Tibor Bučo 4. miesto  

8. - 9. 8. 2020 Countrycross Domaniža 

výsledky: trieda Profi E2 - Tibor Bučo 7. miesto, trieda Hobby E1 - Mário Bučo 

7. miesto, trieda Hobby E2 - Natália Bučová 23. miesto 

 22. 8. 2020 ENDURO CUP STRED Lehota pod Vtáčnikom 

výsledky: kategória lady profi - Natália Bučová 2. miesto, kategória veterán - 

Tibor Bučo 4. miesto, kategória junior - Mário Bučo 7. miesto  

19. - 20. 9. 2020 MM SR v Endure Gelnica 

 výsledky: kategória ženy - Natália Bučová 2. miesto, kategória Slovenský 

pohár E1 - Mário Bučo 9. miesto, kategória senior - Tibor Bučo 7. miesto 

DHZ 

Dňa 4.januára  sa konala  výročná členská schôdza, na ktorej sa s zúčastnilo 43 

zo 76 členov zboru.   

 24.2.  o 0:50 bol veliteľovi ohlásený  spadnutý strom na ceste III.triedy pri 

ihrisku TJ Jablonové. Na výjazd vyrazila jednotka  v čase 01:13. V počte 1+2 s 

technikou CAS 15 Iveco Daily. Jednotka po príjazde dostala za úlohu od 

profesionálov odstrániť porezaný strom a vyčistiť komunikáciu.  Po vyčistení 

komunikácie sa jednotka sa vrátila do zbrojnice.  

7.3.2020 sa konala brigáda zameraná na odstránenie  zvyškov spadnutého 

stromu a prevezenie dreva k požiarnej zbrojnici k následnému poštiepaniu.  



marec a apríl 2020 sa vykonávali práce na prístavbe, kde sa namaľovali 

vnútorné priestory, opravili fasádu, vyliali nivelačnú zmes na podlahu a 

namaľovali ju.  

25.3.2020  v spolupráci s obecným úradom  roznášali rúška pre dôchodcov v 

obci. 

V apríli  2020 sa  pokračovali vo zveľaďovaní zbrojnice. Práce sa sústredili na 

zasadaciu miestnosť a sklad potravín. V zasadacej miestnosti sa namontoval 

obklad okolo stien.  

12.6.2020   odstránili poškodené zábradlie na moste cez rieku Hradňanka na 

Záriečí.  

Dňa 28.7.2020 boli predsedovi  o 23:07 ohlásené spadnute stromy a konáre na 

ceste III.triedy č. 2003  od Cesty I.triedy č. 61 po obec Jablonové. Na výjazd 

vyrazila jednotka v čase 23:48 v počte 1+4 s technikou CAS 15 Iveco Daily. 

Jednotka po príjazde odstánila spadnuté stromy a vyčistila komunikáciu od 

konárov a iných prekážok.   

Dňa 23.10.2020  boli požiadní starostom obce o technický zásah zameraný na 

pretlačenie kanalizačnej rúry na dažďovú vodu na záhumní. Zásah bol 

neúspešný nakoľko rúra bola celá zanesená štrkom.  

Cez víkendy 31.10.-1.11.2020 a 7-8.11.2020  boli nápomocní obci počas 1 a 2 

kola testovania na vírusové ochorenie koronavírus (COVID-19).  

K 31.12.2020 má  zbor 74 členov z toho 14 dôchodcov a 11 žien. 

 

Telovýchovná jednota / TJ /  

 Jarná časť futbalu sa z dôvodu núdzového stavu pandémie COVID 19 

neodohrala. V lete sa usporiadal turnaj : Slobodný proti ženatým s nerozhodným 

výsledkom 5:5. 

 

 

 

 



 

7. Počasie 

 Až do polovice apríla pretrvávali chladné noci s nočnými mrazmi. Na 

prelome marca a apríla zasiahlo Slovensko natoľko výrazné ochladenie, že na 

viacerých miestach padali rekordy najnižších nameraných teplôt. Najnižšia 

teplota –20,1 stupňa bola nameraná 30. aj 31. marca na Lomnickom štíte. 

10. júla bol dovtedy najteplejším dňom roku 2020. Do tohto dňa sa v 

Dudinciach vyskytlo deväť tropických dní, teda dní s najvyššou dennou teplotou 

vzduchu 30 a viac stupňov. 

 Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) o 

stave globálnej klímy v roku 2020 sa tento rok stal jedným z troch najteplejších 

rokov v histórii meraní. Obdobie rokov 2011 – 2020 bude rekordne najteplejšou 

dekádou. 

 

8.Výstavba obce 

 
V druhej etape výstavby na miestnom cintoríne  boli vybudované schody, 

ktoré vedú od kostola k hrobom.  

  V dedine bolo viac miest na ceste, ktoré boli poškodené, preto prebehlo 

asfaltovanie cesty a úprava okolia. 

 

 

 


