. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR
od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021.
rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania
pre SODB 2021. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území
SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí
služby asistovaného sčítania mesto po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie
predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného
zdravotníctva SR.

Asistované sčítanie obyvateľov
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej
osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v
zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.
O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne
predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Na základe rozhodnutia asistované sčítanie v
obci potrvá 6 týždňov.

Sčítanie sa s pomocou asistenta
1. S t a c i o n á r n y a s i s t e n t NA KONTAKTNOM MIESTE
Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci.
Obec Tešedíkovo zriadila kontaktné miesto v budove Obecného úradu, č. 860, 925 82
Tešedíkovo. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta.
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
PO:

8.00 - 15.00

UT:

8.00 - 12.00

ST:

8.00 - 15.00

ŠT:

8.00 - 12.00

PI:

8.00 - 15.00

(obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00 hod.)
Ak sa obyvateľ nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si
k sebe domov objednať mobilného asistenta a to telefonicky.

2. M o b i l n ý a s i s t e n t o ktorého požiadate telefonicky
Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že
takúto službu požiadate

o

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?
Objednanie služby MOBILNÉHO ASISTENTA je potrebné vykonať z vlastnej
iniciatívy prostredníctvom telefonického kontaktu: 031/590 2885 ( kontaktné miesto ) počas
pracovných dní.
Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a
priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštívi a telefónne číslo, aby si mobilný
asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
Mobilný asistent sa s Vami dohodne na presnom čase, kedy Vás navštívi s tabletom doma, aby
Vás sčítal.

Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické
opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov). Upozorňujeme občanov, že pri
využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID-19!

Pozor! Upozorňujeme občanov, že sčitovať obyvateľov môžu iba
sčítací asistenti obecného úradu, ktorí sa budú preukazovať
sčítacím preukazom asistenta.
Sčítať sa je pre každého občana nielen právo, ale aj zákonná
povinnosť.

.

