
Informácia o epidemiologickej situácií – počte prípadov ochorení COVID-19 vyvolaných 

koronavírusom SARS-CoV2 

 

Hodnotenie za okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou 

 

 

 

Zhodnotením 7-dennej chorobnosti k 14.02.2022 (podľa EPIS) je v porovnaní 

s predchádzajúcou chorobnosťou zaznamenaný mierny nárast počtu prípadov v 2  okresoch, v 

okrese Trenčín sa chorobnosť sa drží na úrovni predchádzajúceho týždňa, avšak vo vysokých 

číslach, okres Bánovce nad Bebravou zaznamenaný mierny pokles;  

Zmena v 7 – dennej incidencií v porovnaní s predchádzajúcou chorobnosťou – v okrese  

Bánovce nad Bebravou 0,83; v okres Myjava 1,13;  v okrese Nové Mesto nad Váhom 1,06;  

v okres Trenčín 1,0. Ak porovnáme 7 dňovú incidenciu v Trenčianskom kraji 2974,8/100 000 

obyvateľov s celoslovenskou incidenciou (2188/100 000 obyv.) je to  o 36 %  viac. 

Informácie  o chorobnosti a počte prípadov sú uvedené za kraj v tabuľke. 

Chorobnosť v okresných mestách je nasledovná: mesto Trenčín – 3302,4/100 000 obyv., 

(predtým t.j. 01.02.2022- 07.02.2022 – 3191,4)  Bánovce nad Bebravou – 2433,8/100 000 obyv. 

(predtým 3239,4),  Myjava 3725,9/100 000 obyv. (predtým 3378,5)  Nové Mesto nad Váhom 

2725,3 /100 000 obyv. (predtým 2979,4). %;).  

Pozitivita RT-PCR testov sa pohybuje v rozmedzí 60,9 %- 68,7%. 

Počet prípadov ochorenia v populácií 0 -19 ročných v sledovanom období predstavuje 1812 

detí, v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom predstavuje  13% pokles  

(predtým od 01.02.2022 - 07.02.2022 to bolo 2090 detí). Najvyššia vekovo špecifická 

chorobnosť  u školopovinných deti: v skupinách 15 – 19 ročných, potom  10 – 14 ročných, 

potom je to skupina 35-44 ročných („rodičia“). 

Epidémie sú hlavne v školách, potom rodinách, následne vo firmách. V 6. kalendárnom týždni 

bolo uzatvorených - daných do karantény 76 tried v materských školách, 224 tried v základných 

školách a 131 na stredných školách (počet tried daných do karantény v dozorovaných okresoch 

vzrástol o 12 %). Bolo prerušené prezenčné vyučovanie v jednej ZŠ,  v 2. stupni 4 ZŠ , v 2 

stredných školách. 

Vo výrobných podnikoch, vrátane potravinárskych  bola chorobnosť v 6. k.t.  pod 10%, 

(s výnimkou 1 potravinárskej prevádzky, kde bola chorobnosť 17,2%).  

Zvyšuje sa počet epidémií v zariadeniach sociálnej starostlivosti (aj počet pozitívnych klientov, 

priebeh ochorenia je zatiaľ  s miernymi príznakmi). Boli zaznamenané epidémie v 9 

zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

Zaočkovanosť osôb starších ako 50 rokov dosiahla k 6. kalendárnemu týždňu v okresoch : 

Trenčín 70,1% (plná zaočkovanosť 53 %); Nové Mesto nad Váhom 66,8 % (plná zaočkovanosť 

49,0%); Myjava  69,9% (plná zaočkovanosť 52,0%); Bánovce nad Bebravou 66,01% (plná 

zaočkovanosť 47%). 

V rámci Trenčianskeho kraja  za sledované obdobie z celkového  počtu 17 429 (predtým 

1.k.t.:1965, 2.k.t. 1712, 3. k. t. 4553, 4.k.t.11 117; v  5. k.t. 16 386) pozitívnych na koronavírus 

SARS CoV-2 bolo v sledovanom období (7 dní) 4015  pozitívnych prípadov detí vo veku od 0 

do 18 rokov ( v predchádzajúcom období to bolo 4246 prípadov) s potvrdeným testom na 

koronavírues SARS CoV-2, zaznamenali sme nárast pozitívnych prípadov nad 65 rokov – 997 

prípadov (predtým 5.k.t.. – 232, 4. k.t. - 778).  

 

 

 

 



08.02.2022 - 14.02.2022 COVID Trenčiansky kraj 

Diagnoza/ Okres  TN NM MY BN PB IL PU PD PE 

Spolu Incidencia  3298,6 2780,8 3292,2 2768,8 3443,9 3252,8 3931,0 2451,6 2221,1 

Počet prípadov  3788 1740 858 996 2135 1913 1735 3258 1006 

Zdroj: EPIS                                                       Ochorenia COVID-19 diagnostikované RT-PCR a AG testami                   

 


