Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre
páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami
trestných činov, informujeme občanov o existencii a dostupnosti informačnej
kancelárie pre obete trestných činov ( ,,ďalej len kancelária´´).
V informačnej kancelárií sú k dispozícií zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorý
poskytujú základné informácie obetiam a potencionálnym obetiam trestných činov
a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho
usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby
informačnej kancelária sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.
V nitrianskom kraji informačná kancelária sídli na ulici Štefánikova 69, 949 01 Nitra.
Jej zamestnancov je možné kontaktovať telefonicky na čísle 037/65 49 324, e-mailom
na všeobecnej adrese pomocobetiam@minv.sk, poštou alebo osobne na vyššie
uvedenej adrese v čase otváracích hodín klientskeho centra. Klientom sú tiež
k dispozícií bezplatné konzultácie prostredníctvom online chatovej poradne
dostupnej na stránke https://prevenciakriminality.sk/ v pravom spodnom rohu.
Všetky informácie môžete nájsť na web stránke http://prevenciakriminality.sk/.
Doplnkové informácie môžete nájsť aj na Facebooku Prevencia kriminality.

Tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre, mely új feltételeket teremt a bűnözés
számára és növekszik a bűnözés áldozatává váló polgárok száma, tájékoztatjuk
a lakosságot a bűncselekmények áldozatainak információs irodájának létezéséről és
elérhetőségéről.
Az információs iroda biztosítja a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának
alkalmazottait, akik alapvető információkat nyújtanak a bűncselekmények
áldozatainak és potenciális áldozatainak, és ha szükséges, közvetítik a jogi
tanácsadást és támogatást, a pszichológiai segítséget és a szociális ügyek
tanácsadását. Az információs irodai szolgáltatásait minden ügyfél számára ingyenesen
és diszkréten nyújtanak.
A nyitrai régióban az információs iroda a Štefánikova 69, 949 01 Nitra címen található.
Munkatársaival a 037/65 49 324 telefonszámon, a pomocobetiam@minv.sk általános
címen e-mailben, postán vagy személyesen a fenti címen lehet felvenni a kapcsolatot
az ügyfélközpont nyitvatartási idejében. Az ügyfelek ingyenes konzultációkat is
nyújtanak egy online chat tanácsadó központon keresztül, amely a jobb alsó sarokban
található a https://prevenciakriminality.sk/ címen. Ezen a weboldalom minden
információt megtalálnak. További információkat a Facebook – Prevencia kriminality
oldalán is találhatnak.

