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Vec
Tlačová správa - zaslanie
Polícia Slovenskej republiky sa na Vás obracia so žiadosťou o zverejnenie upozornení a
odporúčaní prostredníctvom obecných rozhlasov, prípadne obecných webových stránok na
možný výskyt nových spôsobov páchania trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k seniorom, a to v
spojitosti s aktuálnym „ Sčítaním obyvateľov SR 2021“.
Policajný zbor SR na základe vyššie uvedeného:
1. upozorňuje seniorov
- aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli
telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo
asistenčnom sčítaní,
2. odporúča seniorom
- aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich
príbuzných, prípadne známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,
- aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, taktiež aj osoby, ktoré
ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní,
3. vyzýva seniorov
- ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať využili možnosť asistenčného sčítania, a to tak, že sa
osobne dostavia na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčíta príslušný asistent
alebo aby telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde
ich príslušný mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje
obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom).
Polícia upozorňuje občanov, aby boli obzvlášť obozretní a nestali sa obeťou podvodníkov,
ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri
asistenčnom sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich
doklady totožnosti!!!
V prípadoch, kedy vznikne podozrenie z obdobného podvodného konania
neznámymi osobami Polícia žiada, aby toto oznámi na čísle 158.
mjr. Mgr. Juraj Adamovič
riaditeľ, v.r.
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