Sčítanie obyvateľov v roku 2021
sčítanie obyvateľov, domov a bytov
sa koná každých 10 rokov. v roku
2021 sa realizuje v mesiacoch február-marec. pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov je prijatý
osobitný zákon nr sr č. 223/2019
z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021.
Samotné sčítanie sa vykonáva v troch
časových úsekoch:
(1.) od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 prebehlo sčítanie domov a bytov,
(2.) od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 prebieha sčítanie obyvateľov,
(3.) vzhľadom na pandemickú situáciu termín asistovaného sčítania bol
v zmysle novely dotknutého zákona
posunutý, začne od 1. 4. 2021 a potrvá
najneskôr do 31.10.2021.
V rámci sčítania sa zisťujú údaje o
obyvateľoch SR (tými sú podľa ods. 3
písm. A/ vyššie citovaného zákona):
(1.) štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prec h o d n ý m p o by t o m n a ú z e m í
Slovenskej republiky,

(2.) občan Európskej únie s obvyklým
bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
(3.) štátny príslušník tretej krajiny s
trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na
území Slovenskej republiky okrem
cudzinca požívajúceho diplomatické
výsady a imunity na území Slovenskej
republiky podľa medzinárodného
práva. (Zákon ako rozhodujúce kritérium používa pobyt, nie občianstvo.)
Sčítanie obyvateľov je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami,
v pohodlí domova a bezpečne, pro-

stredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),
ak ich o to požiadajú.
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na
sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie
sčítať sám alebo s pomocou svojich
blízkych, na splnenie povinnosti sčítať
sa môže využiť asistované sčítanie. To
znamená, že buď obyvateľ navštívi
kontaktné miesto zriadené obcou, kde
ho sčíta stacionárny asistent alebo
môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi
doma a sčíta ho.
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň
ku sčítaniu obyvateľov a navštívili
stránku www.scitanie.sk. Informácie
nájdu aj na Facebooku, Instagrame
a na YouTube všade pod názvom
SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
Dôležitým zdrojom informácií je
taktiež príslušný obecný úrad.
(–)

príjemné prežitie veľKonočných sviatKov praje
ivan seňan starosta, členovia zastupiteľsKého zboru a pracovníci ocú

Kellemes húsvéti ünnepeKet KívánunK
ivan seňan polgármester, a Képviselőtestület tagjai és a Község alKalmazottai
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a 2021. évi népSzámláláS
szlovákiában 10 évente tartanak
népszámlálást. a 2021. évben zajló
összeírások koncepciója alapjaiban
eltér a korábbiaktól. az idei ugyanis
teljes mértékben elektronikus
módon történik. az eddig megismert papíralapú kérdőívet az illetékes szervek nem alkalmazzák.
A népszámlálás (pontosabban személy-, ház- és lakásösszeírás) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
223/2019. Tt. számú törvény, ill.
annak módosításai szerint történik
egységesen az egész ország területén:
( w w w. s l o v - l e x . s k / p r a v n e predpisy/SK/ZZ/2019/223/20190901).
A szlovák kormány döntése értelmében a 2021-es népszámlálás az eredetileg tervezettel szemben három szakaszban valósul meg. A változtatást a
járványhelyzet indokolja, hiszen a személyes kapcsolatokat a lehetséges minimálisra kell korlátozni. Különösen az
idősek esetében fontos, hogy kerüljék
a más emberekkel, így a népszámlálási
asszisztensekkel való találkozást is.
Az első szakaszban, melynek kijelölt időtartama 2020. június 1-jétől
2021. február 12-ig tartott, a házakat
és a lakásokat írták össze.
A második szakasz február 15. és
március 31. között zajlik. Ennek lényege, hogy a kérdőíveket kizárólag
online lehet kitölteni, mégpedig a
www.scitanie.sk honlapon. A felületre a személyi szám (rodné číslo)
megadásával tudunk belépni, s az
egész kitöltés mindössze néhány percet vesz igénybe. Az internet világában kevésbé otthonosan mozgó
családtagoknak és barátoknak mindenképp segítsenek a hozzátartozók!
Az űrlapon kitöltendő adatok a
népszámlálás eszmei időpontjára, a
2020. december 31-éről 2021. január
1-jére vonatkozó éjfélre kell hogy vonatkozzanak!
A népszámlálási törvény értelmében a népszámlálási kérdőívet az ország minden lakosa köteles kitölteni!

A népszámlálás szempontjából lakosnak számít mindenki, akinek
Szlovákiában állandó vagy átmeneti
lakhelye, esetleg megtűrt státuszúként
tartózkodási engedélye van. Lakos továbbá az európai uniós állampolgár,
ha a szokásos tártózkodási helye a
Szlovák Köztársaság területén van.
A népszámlálás a kiskorúakra is vonatkozik, az ő nevükben azonban a
szülők vagy a törvényes képviselő tölti
ki a népszámlálási kérdőívet.
Az állampolgárság nem azonos a
nemzetiséggel. Attól, hogy valaki
Szlovákia állampolgára, még lehet
más nemzetiségű. Aki tehát vegyes
családból származik, vagy ilyen környezetben él, a 2021-es szlovákiai lakossági, ház- és lakásösszeírás során
lehetősége van a kérdőíven két nemzetiséget feltüntetni: megadja nemzetiségét, mellette pedig egy másikat is
megjelölhet. További tájékoztatás a
www.narodnostnemensiny.gov.sk,
a www.scitanie.sk és a www.nepszamlalas.sk oldalakon.

A harmadik szakasz időintervalluma április 1. és október 31. között
lesz. Ez esetben azok kerülnek középpontba, akiknek a kitöltéshez hivatalos segítségre van szükségük.
A segítségnyújtásnak két módja lesz:
a településeken létesített úgynevezett
kapcsolati pontokon lehet jelentkezni,
illetve külön kérésre a népszámlálási
asszisztens az otthonokba is kiérkezik,
hogy személyesen nyújtson segítséget.
A Statisztikai Hivatal az összes szükséges tájékoztatást egy helyen tette
közzé a www.scitanie.sk weboldalon.
Azok, akik inkább a gyors és rövidebb
információkat kedvelik, látogassanak
el a SOBD 2021 Facebook-oldalra,
az Istagram profilra és a YouTube
csartornára, ahol minden témával
kapcsolatos videót megtalálnak.
A községek a weboldalukon, a helyi
hangoshíradóban és nyomtatott formában is tájékoztatják a lakosságot az
összeírásokról.
(–)
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zo života SamoSprávy
sKríningové testovanie

v mesiaci február. V prípade, že sa
k niekomu nedostali, kontaktujte
obecný úrad. Respirátory poskytujú
podľa ÚVZ SR vyššiu bezpečnosť,
a pomáhajú v boji s pandémiou koronavírusu. Žiadame Vás o dodržiavanie
nariadení a opatrení, dávajme na seba
pozor, pretože nikdy nevieme, kde sa
môžeme nakaziť, resp. aký priebeh
bude mať v našom prípade ochorenie.

obyvateľov

Naša obec, ako aj mnohé iné, na základe uznesenia Vlády SR začali v
januári vykonávať skríningové testovanie obyvateľov na ochorenie
COVID-19. Tohoročné testovanie sa
odlišuje od minuloročného hlavne
v organizácii. Kým minuloročné mala
na starosti armáda SR, tohtoročné je
úplne v kompetencii – ale hlavne na
zodpovednosti – miestnych samospráv. Obce sa môžu rozhodnúť, či
testovanie vykonajú. S prihliadnutím
na zavedený COVID-automat, na
celkovú pandemickú situáciu, ale
hlavne kvôli Vám, našim obyvateľom,
sa vedenie obce rozhodlo opakovane
(od 23. 1. 2021) vykonávať testovanie
na „domácom“ odbernom mieste. Našťastie vďaka Vašej zodpovednosti,
ako aj protipandemickým opatreniam, ktoré obecný úrad aj za pomoci
členov miestneho Dobrovoľného hasičského zboru vykonávajú, sú vo Veľkej Pake dlhodobo nízke počty
pozitívne detekovaných osôb na
ochorenie COVID-19. Veľká vďaka
patrí dobrovoľníkom, ktorí už šesť víkendov po sebe (do uzávierky novín)
vykonávajú samotné testovanie, nehľadiac na ohrozenie svojho zdravia.
Dobrovoľníci menovite: H. Uherčíková, P. Ružička, S. Szadocká, V. Koll á r o v á , S. B e n č i č , L . Pe k á r i k ,

plánované projeKty

A. Földváryová, D. Dinka, V. Bindicsová, K. Vlčeková, V. Vasiľová, E. Seňanová, D. Bugár. patrí im veľ ké
ĎaKujeme! (Pozn.: za šesť víkendov bolo vo Veľkej Pake vykonaných
spolu 2752 testov, z toho pozitívne
detekovaných bolo 7 osôb.)
samospráva obce
zabezpečila respirátory
Z dôvodu zlej pandemickej situácie
na celom Slovensku, ako aj v okrese
Dunajská Streda, sa samospráva obce
rozhodla zakúpiť respirátory FFP2
pre obyvateľov obce nad 60 rokov. Do
schránok ich obecný úrad distribuoval

Napriek pretrvávajúcej pandémii,
ktorá nás sužuje bezmála už rok,
obecný úrad pracuje na plné obrátky.
Okrem každodennej agendy pracovníci vykonávajú správu daní, vyúčtovanie vodného a stočného, pracovali
na rozpočte na roky 2021 až 2023,
ale čo je najhlavnejšie, menežovali
plošné testovanie a pracovali aj na
rozvojových projektoch. Ešte v decembri bola podaná žiadosť o dotáciu na dobudovanie dvoch úsekov
kanalizácie vo Veľkej Pake (od pošty
k stanici, a v uličke smerom k futbalovému ihrisku). Podaniu žiadosti
predchádzalo vyhotovenie projektov
a zabezpečenie stavebného povolenia
na okresnom úrade v Dunajskej
Strede. Ďalšia žiadosť o dotáciu, ku
ktorej bolo taktiež potrebné v krátkej
dobe vypracovať projektovú dokumentáciu, bola podaná koncom februára. V prípade úspešnosti
žiadosti, bude zateplený plášť, ako aj
strecha budovy obecného úradu,
bude natiahnutá nová fasáda, a čo je
najdôležitejšie, vybuduje sa bezbariérový prístup do budovy. Opätovne
bola podaná žiadosť o dotáciu na vybavenie školskej jedálne, keďže
v prvom kole sme neboli úspešní,
a podala sa aj žiadosť o dotáciu na
vybudovanie inkluzívnych detských
ihrísk vo všetkých častiach obce. Posledná žiadosť bola adresovaná
TTSK o dotáciu na usporiadanie
Dňa obce. O výsledkoch žiadostí Vás
budeme priebežne informovať.
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sčítanie obyvateľov 2021
Prvé vydanie našich novín v roku
2021 sme posúrili aj z dôvodu informovania ohľadom prebiehajúceho
sčítania obyvateľov. Ak ste to ešte nepostrehli, od 15. februára do 31.
marca prebieha sčítanie obyvateľov
elektronickou formou. Sčítať sa môžete na web stránke www.scitanie.sk,
resp. o to môžete požiadať svojho
blízkeho, ktorý má pripojenie na internet. Po uplynutí tohoto termínu,
bude do konca októbra prebiehať
asistované sčítanie obyvateľov. Pripomíname, že sčítanie je povinné. Asistenta na sčítanie obyvateľov bude
prideľovať obecný úrad, a bude o tom
informovať. Je veľmi dôležité, aby ste
sa nenechali prekabátiť falošnými
asistentmi, ktorí už teraz pokúšajú
šťastie, a využívajú hlavne starších
ľudí. Preto upozorňujeme, nikdy nikomu neplaťte za účelom vykonania
sčítania, ani nikoho dnu do domu nepúšťajte. Asistované sčítanie bude vykonávať obecný úrad bezplatne.
Chceli by sme ďalej upozorniť na
podvodníkov, ktorí zneužívajú pandémiu. Vo väčšine prípadov kontaktujú
svoje obete telefonicky, a pokúšajú sa
od nich vylákať hotovosť s cieľom pomôcť jej blízkej osobe. Vyzývame Vás
na zvýšenú opatrnosť. Každé podozrivé správanie alebo pohyb osôb
hláste polícii na telefónnom čísle 158.

Alžbeta Ábrahámová so starostom obce

reKonštruKcia ciest
spoločnosťou D4r7
V mesiaci február prebehla avizovaná
oprava komunikácie č. 1377 z Lehnice-Sása do Kráľovianok. Opravu
predmetnej komunikácie žiadal
obecný úrad v rámci kolaudačného
konania rýchlostnej cesty R7. Oprava
obnášala frézovanie starého asfaltu na
miestach, kde bola vozovka poškodená a natiahnutie novej vrstvy asfaltu. V rámci zvýšenia bezpečnosti
premávky v našej obci pracujeme na
označení vodorovným značením križovatky pri železničnom priecestí vo
Veľkej Pake. V prvej fáze ŽSR opravili železničné priecestie, opravil sa
povrch vozovky na priľahlej križo-

vatke. V druhej fáze ŽSR pristúpia
k rozšíreniu svetelného značenia
a obec umiestni v križovatke vodorovné značenie a dopravnú značku
STOP. Veríme, že týmto prispejeme
k vyššej bezpečnosti pri prejazde železničného priecestia.
opustili nás
najstaršie obyvateľKy obce

Vo veku 96 rokov nás v decembri
(2020) opustila najstaršia obyvateľka
našej obce, pani Alžbeta Ábrahámová, ktorej nik nepovedal inak, ako
Bözsinéni. Bözsinéni prežila celý
život vo Veľkej Pake s dcérou, a jej rodinou, až na posledné mesiace, ktoré
strávila u svojej druhej dcéry v Šamoríne. Nemala ľahký život, veď manžela
stratiala pred viac ako 30 rokmi. Napriek tomu si ju všetci budú pamätať
ako veselú a usmievavú osobu, s vždy
dobrou náladou. Vo veku nedožitých
90 rokov nás vo februári opustila aj
Alžbeta Seňanová z Čukárskej Paky.
Taktiež prežila väčšinu života vo Veľkej, resp. Čukárskej Pake, po tom, ako
sa počas výmeny obyvateľstva v roku
1947 s otcom a súrodencami z Maďarskej obce Péteri (mama zomrela
ešte v Péteri), presťahovali do Paky.
Nech odpočívajú v pokoji. Rodinám
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Vám všetkým prajem pevné zdravie,
dávajme na seba pozor!
Ivan Seňan starosta obce
Ilustračné fotky: Mónika Szerda
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zaočkovanie oSoby
proti ochoreniu coviD-19

a. Kritériom pre zaočkovanie osoby
proti ochoreniu coviD-19 v prvej
fáze*) je, že
a)
1. osoba je objednaná na očkovanie
prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na
webovom sídle www.korona.gov.sk
(ďalej len „centrálny objednávkový
systém“) a je 1. zdravotníckym pracovníkom,
2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý
počas štúdia prichádza do kontaktu s
pacientom,
3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
4. terénnym sociálnym pracovníkom,
5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v
nemocnici,
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza
do kontaktu s pacientom,
7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti registrovanej
podľa osobitného predpisu poskytuje
duchovnú službu pre pacientov s
ochorením COVID-19 v nemocnici
alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
b) osobe má byť podaná druhá dávka
očkovacej látky v súlade so súhrnom
charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej
dávky očkovacej látky uplynulo aspoň
28 kalendárnych dní,
c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom
centrálneho
objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v
počte v akom sa z tohto dôvodu v
daný deň nepoužili, podať prioritne

osobám s vekom najmenej 65 rokov,
ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), ktorým
sa v jeho zdravotníckom zariadení
poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej
látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s
vekom najmenej 65 rokov alebo osobe
s ochorením podľa bodu E písm. b),
d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu
1. prijímateľov pobytovej sociálnej
služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného
predpisu a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,
2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
stacionáru v špecializačnom odbore
nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti,

3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
4. imobilných ležiacich pacientov so
závažným ochorením, pre ktorých
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
zabezpečí očkovanie ambulantnou
formou v domácom prostredí, v inom
prirodzenom prostredí osoby, ktorej
sa ambulantná starostlivosť poskytuje
alebo inom prostredí.
b. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v druhej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom
najmenej 85 rokov.
c. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v tretej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze alebo druhej fáze alebo
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b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom
najmenej 75 rokov.
D. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v štvrtej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze
alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom
najmenej 65 rokov.
e. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v piatej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze
alebo v štvrtej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so
závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu
ochorenia COVID-19, bez ohľadu na
vek; osobou so závažnou chorobou
významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19
je napríklad pacient
1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
3. s transplantáciou solídnych orgánov,
4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu
GOLD C,D
6. v minulosti liečený pre závažnú
formu sepsy alebo ktorý prekonal v
minulosti aspoň dvakrát pneumóniu
so závažným priebehom,
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8. s chronickým srdcovým zlyhaním
(NYHA III, IV),
9. po cievnej mozgovej príhode s
trvalými závažnými následkami,
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
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11. s diabetes mellitus s orgánovou
manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
13. s chronickým zlyhaním obličiek
(GF menej ako 0,5 ml/s),
14. s extrémnou obezitou - BMI vyšší
ako 35,
15. so závažnými psychiatrickými
chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
16. s cirhózou pečene,
17. so závažnými metabolickými
chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
18. so závažnou poruchou imunity,
vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis,
amyotrofická laterálna skleróza a iné,
20. s mentálnou, vrodenou alebo inou
chorobou s významným znížením
kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a
iných ochorení vyžadujúce biologickú
liečbu,
22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).
F. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v šiestej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze,
štvrtej fáze alebo piatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so
stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek;
osobou so stredne závažnou chorobou
zvyšujúcou riziko závažného priebehu
ochorenia COVID-19 je napríklad
pacient
1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
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3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez
závažnejších komplikácií,
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu
GOLD A,B,
6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
7. s miernym stupňom reštrikčnej
ventilačnej poruchy,
8. s diabetes mellitus s postihnutím
maximálne jedného orgánu,
9. s v minulosti prekonanou sepsou
alebo pneumóniou,
10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
11. s chronickým zlyhaním obličiek
(GF vyššie ako 0,5 ml/s),
12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,
13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu
infekcie na ostatných),
14. s chronickou chorobou pečene,
ktorá nie je v štádiu cirhózy,
15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

Pokračovanie na strane 8.
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16. so stredne závažnou poruchou
imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a
substitučnú liečbu,
17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení
nevyžadujúcich biologickú liečbu,
18. so stredne závažnými poruchami
hemokoagulácie.
g. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v siedmej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej
fáze, piatej fáze alebo šiestej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom s vekom
najmenej 55 rokov.
h. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v ôsmej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze,
štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze
alebo siedmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom
najmenej 55 rokov.
i. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v deviatej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze,

štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze,
siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom.
j. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v desiatej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze,
štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze,
siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej
fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom
najmenej 45 rokov.

K. Kritériom pre zaočkovanie osoby
v jedenástej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v
prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze,
štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze,
siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze
alebo desiatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom
najmenej 18 rokov.
Vysvetlivka:
*) Fáza je začatá otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo
formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme.

na potvrDenie o prekonaní
coviD-19 Stačí aj SmS či e-mail
potvrdenie od všeobecného lekára
o prekonaní ochorenia coviD19 nie je potrebné.
Pripomína to Slovenská lekárska
komora (SLK), ktorá dostala viacero
podnetov od všeobecných lekárov,
ku ktorým opäť začali chodiť pacienti, žiadajúci potvrdenie o preko-

naní tejto choroby. Postačiť by mala
aj sms či e-mail o pozitivite.
„Pri vstupe do prevádzok sa
možno preukázať podľa vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR
nielen dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako tri mesiace, ale
aj dokladom o diagnostikovaní
ochorenia v období nie dávnejšom

ako tri mesiace od okamihu vstupu
– za takýto doklad možno považovať sms správu alebo email o pozitivite,”
potvrdila
pre TASR
hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.
SLK prosí pacientov, aby preto
nechodili zbytočne do ambulancií
všeobecných lekárov, ak majú potvrdenie, aké uvádza ÚVZ SR.
(–)

Covid-19
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nové opatrenia proti coviD-19
vláda slovenskej republiky prijala
nové opatrenia, ktoré majú počas
troch týždňov od 1. do 21. marca
znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín
a zredukovať nárast hospitalizácií.
ak do 21. marca nepríde žiadaný
efekt, má sa pripraviť zavedenie
tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.
Dodržiavanie opatrení by sa malo
zlepšiť pomocou benefitov a kontrol.
Pre všetkých členov domácnosti, ktorí
musia byť v karanténe, sa zavedie
COVID-príplatok. Má motivovať
ľudí striktne dodržiavať karanténu.
Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena rodiny (OČR). Cieľom je tiež
zintenzívniť náhodné fyzické kontroly
dodržiavania karantény a zaviesť ekaranténu hneď, ako bude k dispozícii
jej funkčná aplikácia.
Druhým okruhom opatrení je zlepšenie prednemocničného manažmentu
pacientov s ochorením COVID-19.

V obchodoch a hromadnej doprave
bude od 8. marca povinné nosenie
respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od
15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na
deti, ktoré používajú rúško. Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách.
Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj
zdravotne postihnuté osoby a ich
sprievod, na základe preukazu ZŤP a
preukazu asistenta.
Zavedený má byť tiež prezenčný
výkon práce, ktorá je nevyhnutná. Pri
ceste do práce sa ľudia budú musieť
preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby
a miesta výkonu práce.
Predškolská a školská dochádzka
bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských
školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa
budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú distribuovať do domácností, pričom

pozitívne výsledky sa budú overovať
RT-qPCR testom.
Výnimka na vychádzky do prírody
mimo okres sa ruší. Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do
20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude
zachovaný zákaz vychádzania len s
výnimkou cesty na nevyhnutný
výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.
Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely.
Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im
umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. marca zrušiť
hlavný hygienik SR.
Stratégia očkovania sa aktualizuje
na základe dostupných dát z klinického skúšania. Z uznesenia, ktoré
vláda schválila, vyplýva tiež, že sa obnoví COVID-automat. Sprísni sa aj
režim na hraniciach.
(–)

Dezinfekciu priestorov počas testovaní vo Veľkej Pake zabezpečujú členovia miestneho DHZ.

Foto: OcÚ

1/2021

S a m o s p r á v a

11

Seniori, pozor!

Strach z pandémie zneužívajú podvodníci
počet podvodov, ktorých
obeťami sú seniori a ich
úspory, v ostatnom období
narástol. ide o neobvyklé
bankové operácie, pri
ktorých seniori vkladajú
vyššie čiastky peňazí na
cudzie účty, vystrašení falošnou správou o kritickom stave svojho
blízkeho, ktorý s ochorením coviD-19 bojuje
v nemocnici o život.
Hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal
Slivka priblížil, že v podstate ide o modus operandi,
ktorý je známy ako „Vnuk
v núdzi“, v čase pandémie
však zašli podvodníci ešte
ďalej. „Aby neboli odhalení,
najskôr oslovia osobu zo
sociálne slabších občanov,

Ilustračná fotka

aby na podvod za úplatu
poskytli svoj účet v banke
a prístupové práva k internetbankingu, aj s platobnou
kartou. Potom si podvodníci vytipujú svoju obeť a
kontaktujú ju s desivou

správou, že jej blízky je v
nemocnici v kritickom
stave s ochorením na
COVID-19 a súrne je potrebné zaplatiť za jeho
záchranu,“ objasňuje policajný hovorca. Seniora inšt-

ruujú, koľko a na aký účet
treba zaplatiť. Peniaze sa
tak dostanú na účet osoby,
ktorú na tento podvod tiež
zneužili. „Vložené peniaze
končia v zahraničí a v súčasnosti prevažne v Maďarsku sú okamžite
vyberané,“ dodal Slivka.
Podvodníkov pritom neodrádza ani to, že takéto
konanie je v čase núdzového stavu, ktorý aktuálne
platí, obzvlášť závažným
zločinom, za ktorý hrozí
trest odňatia slobody na
10–15 rokov.
„A to už v štádiu prípravy
alebo pokusu, nemusí dôjsť
ani k jeho dokonaniu,“
upozornil policajný hovorca.
(TASR)

nyugDíjaSok, figyelem!
Csalók a világjárvány leple alatt!

a rendőrség arra figyelmeztet, hogy
növekszik a nyugdíjasok ellen elkövetett csalások száma. az elkövetők
a világjárványt használják ki, hogy
megszerezzék a nyugdíjasok megtakarításait. a válsághelyzet idején ez
különösen súlyos bűncselekménynek számít, amiért 10-től 15 évig
terjedő szabadságvesztés fenyeget
már előkészületi vagy kísérleti stádiumban is – tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán.
„A csalók felkeresik a nyugdíjast és elhitetik vele, hogy egy közeli hozzátartozójának segítségre van szüksége, így
férkőznek hozzá az áldozat pénzéhez.
Rendszerint azt a látszatot keltik,
hogy egy családtag létfontosságú mű-

tétre vagy kórházi kivizsgálásra szorul,
amiért fizetni kell. A hiszékeny nyugdíjasok tehát, hogy segítsenek a közeli
hozzátartozón, készségesen fizetnek.
De nem egy valós egészségügyi beavatkozásért, a pénz a csalók számlájára kerül” – ismertette a szélhámosok
szokásos eljárását a rendőrség. Hozzátették: az elkövetők más indokokkal
is próbálkoznak, mint például lakásvagy autóvásárlás. A rendőrség szerint
a csalók a világjárvány alatt gyakran
szociálisan hátrányos helyzetű személyeket keresnek fel, hogy azok kenőpénz fejében odaadják nekik a
bankszámlájukat. A vesztegetéssel a
csalók megszerzik a hozzáférési adatokat az internetes bankoláshoz, valamint a bankkártyához is.

„A szélhámosok ezután kiválasztják
az áldozatukat. Kapcsolatba lépnek
vele, és közlik az aggasztó hírt, hogy
egy közeli hozzátartozója kritikus állapotban fekszik a kórházban Covid19 megbetegedéssel, és sürgősen
pénzre van szükség a megmentéséhez.
Utasítják a nyugdíjast, hogy milyen
számlára és mennyit utaljon át. Így a
megtévesztett idős megtakarításai –
akár több ezer euró – egy idegen
számlára kerülnek. Ez a bankszámla
pedig egy olyan személyhez tartozik,
akit a csalók a célért szintén kihasználtak” – figyelmeztet a rendőrség.
A tájékoztatás alapján a csalás útján
szerzett pénz végül külföldre kerül – jelenleg főleg Magyarországra, ahol aztán
azt azonnal felveszik.
(TASR)
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