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ZMOS MÁ 10 ZÁSADNÝCH PRIPOMIENOK K NOVELE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH
ZMOS má 10 zásadných pripomienok k novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
viac info

AKTUALITY
ZMOS V SPOLUPRÁCI SO ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SR UPOZORŇUJE SENIOROV NA
OPATRNOSŤ
Bratislava – 19. februára 2021 - Za účelom realizácie
preventívnych opatrení, ktorých cieľom je zamedziť
prípadom protiprávneho konania voči seniorom v
súvislosti
so
zahájením
sčítania
obyvateľov
upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné, ani
prípustné, aby sa cudzie osoby vydávali za sčítacích
komisárov.
V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa
vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov
telefonicky. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči
neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z
rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov,
domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za
sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od
15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov.
Asistované sčítanie sa začne až po 1. 4. 2021 a potrvá
najneskôr do 31. 10. 2021. Aj v tomto čase Vás môže
navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že ste
o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky, inak nie.
Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať
preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude vo Vašom meste, obci asistované sčítanie a kedy Vás môže mobilný
asistent navštíviť bude včas oznámený.
Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môžete získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. na CALL CENTRE na telefónnom
čísle +421 2 20 92 49 19.
Týmto upozornením chceme predísť zneužitiu dôvery a vyhnúť sa rizikám. Preto na túto skutočnosť upozorníme mestá a obce,
nakoľko členom Združenia miest a obcí Slovenska je ich 95 %. ZMOS zároveň dáva samosprávam do pozornosti vzor preukazu
Asistenta sčítania, ktorým jediným sa budú môcť môžu preukázať osoby pri ponuke svojej asistenčnej pomoci.
Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
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