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Vec
Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so
sčítaním obyvateľov 2021
- žiadosť o zverejnenie upozornenia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase pandémie COVID-19
a prebiehajúceho elektronického sčítania obyvateľstva upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na
páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra
2021) „falošnými mobilnými asistentmi“.
V tejto súvislosti Policajný zbor:
a) 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,
b) odporúča seniorom,
aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich
príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,
aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré
nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú
pomoc pri sčítaní,
c) vyzýva seniorov,
ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo pomocou svojich blízkych, aby sa pri
asistenčnom sčítaní:
osobne dostavili na zriadené kontaktné miesto obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent
alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde
ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje
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obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si
dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili
podvodníkom kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej
pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady
totožnosti, aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných
asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,
d) žiada seniorov,
aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami,
kontaktovali políciu na čísle 158.
S cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä seniorov, sa obraciame na Vás so
žiadosťou o zabezpečenie poskytovania vyššie uvedených informácii verejnosti, najmä
seniorom, Vám dostupnými formami, napr. prostredníctvom rozhlasu, mobilnej aplikácii formou bleskových správ, oznamu na úradnej tabuli a pod.
Uvedené Vám zasielam k Vašej ďalšej potrebe.

plk. Ing. Ján Dubňanský
riaditeľ

Rozdeľovník k č. s.: ORPZ-PP-VO1-65-008/2021
1. mesto Levoča, Spišské Podhradie
2. obec Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce Dlhé Stráže, Doľany,
Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné,
Kurimany, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce,
Pongrácovce, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše,
Vyšný Slavkov

