
VEREJNÁ VÝZVA

Policajný zbor aj v �ase vzniknutej situácie pandémie COVID-19

upozor�uje ob�anov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod
vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci
snažia získa� dôveru seniorov, dosta� sa do ich príbytkov, lokalizova� miesto ich

úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vyláka� alebo ich okradnú� o

celoživotné úspory.
Podvodníci naj�astejšie volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily

ako ich príbuzní alebo známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne žiadajú poži�a�
peniaze na rôzne ú�ely. Tiež sa predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že ich

príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže

komunikova�, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze na

vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Vyskytujú sa aj
prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární,
plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise elektrickej energie, vody
alebo plynu).

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli
prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmera�

teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfek�né gély a ochranné rúška.
Páchatelia seniorov vždy dôrazne žiadajú, aby nikoho z príbuzných nekontaktovali

s nikým túto záležitos� nepreberali a striktne dodržiavali ich pokyny. Úmyselne
volajú viackrát za sebou, aby seniorom zabránili kontaktova� svojich príbuzných
alebo iné osoby, ktorým dôverujú. Pre peniaze chodia osobne a tiež ponúkaný
tovar prinesú seniorom do ich príbytkov. Nie je vylú�ené, že seniorov môžu

páchatelia kontaktova� aj osobne priamo v ich príbytkoch s ponukou rôznych
služieb (napr. nákup potravín) alebo predaja liekov na ochranu pred koronavírusom
alebo na podporu imunitného systému.

V tejto súvislosti Policajný zbor

1. upozor�uje seniorov, aby boli obozretní vo�i neznámym osobám, ktoré ich

telefonicky kontaktujú z rôznych prí�in (napr. meranie teploty, predaj filtrov,
ochranných rúšok, dezinfek�ných gélov a pod.) a žiadajú od nich peniaze,
2. odporú�a seniorom, aby si skuto�nosti uvádzané v telefonickom rozhovore

s neznámou osobou ihne� overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým
dôverujú,
3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finan�né úspory pre cudzie osoby zo

svojich ú�tov alebo vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré

nepoznajú,
4. odporú�a seniorom, aby nevpúš�ali cudzie osoby do svojich príbytkov a boli

opatrní pri internetových nákupochaoverili si predajcov e-shopov,
5. Žiada seniorov, aby v týchto prípadoch, alebo v prípadoch, kedy vzniká

podozrenie z podvodného konania, ihne� kontaktovali Policajný zbor na �ísle

158.“



Pe�ažná výhra, kontrola

bankoviek, zvýšenie dôchodku,

predaj tovaru...

Pri dverách vám zazvoní cudzí �lovek alebo viac

osôb, ktoré sa vydávajú za zástupcov rôznych

inštitúcií, ponúkajú vám finan�nú pomoc,

zvýšenie dôchodku, predávajú rôzne výrobky
(napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie,
zdravotnícke pomôcky) alebo ponúkajú rôzne

práce. Kontaktova� vás môžu aj telefonicky
s úmyslom vyláka� od vás adresu vášho pobytu,
�i iné informácie.

Podvodníci môžu vystupova� ako:

- pracovníci istej spolo�nosti, ktorí vám prišli
odovzda� výhru, vymeni� odkvapové rúry alebo

vykona� výkopové práce:

- príslušníci Policajného zboru, ktorí vám prišli
skontrolova� pravos� bankoviek alebo inkasova�

pokutu za dopravnú nehodu vášho príbuzného:

- pracovníci sociálnych úradov, ktorí vám prišli
zvýši� dôchodok �i vyplati� príspevok:

-> podomoví predajcovia, ktorí výhodne predávajú
rôzny tovar.

Co urobi�:
1. Nikdy nevpúš�ajte takéto osoby do svojich

príbytkov, nerozprávajte sa s nimi a neostávajte
s nimi osamote.

Neprejavujte záujem o ponúkanú službu

alebo kúpu tovaru.

3. Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo

cudziemu �loveku napoveda�, kde máte uložené

svoje úspory alebo cennosti.

4. Žiadna spolo�nos� nevypláca pe�ažné výhry
v hotovosti prostredníctvom svojich
zamestnancov, �i iných osôb.

Nesta�te sa obe�ou

nátlakových predajných akcií

Dostali ste pozvánku na predajnú alebo prezen-

ta�nú akciu, zaujímavý výlet alebo bezplatnú
ve�eru s možnos�ou výhodného nákupu a šancou

získa� dar�ek zadarmo?

Skôr ako sa na takúto akciu vyberiete:
1. Údajeo organizátorovi na pozvánke si preverte.

2. Pora�te sa s príbuznými.

3. Oradu môžete požiada� aj na bezplatnej
SENIOR LINKE 0800 172 500.

4. Nikdy svoje osobné doklady neodovzdávajte
organizátorom.

5. Všetky dokumenty, ktoré podpisujete si pozorne

pre�ítajte.

6. Nesúhlaste s návrhom predajcu, že vás odvezie do

banky alebo domov pre peniaze.

Ak si nie�o kúpite, vždy trvajte na vystavení
potvrdenia o kúpe tovaru.

Užito�né informácie o predajných a prezenta�ných
akciách a o ochrane práv spotrebite�a nájdete na

www.soi.sk.

Ak na vás cudzie osoby

vyvijajú nátlak alebo

máte pocit ohrozenia

SENIORI,POZOR
nesta�te sa obe�ou

zlodejov a podvodníkov
pri komunikácii s cudzími osobami
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Polícia opakovane zaznamenáva trestnú

�innos� páchanú na senioroch. Osoby

vyššieho veku sa pre svoju dôver�ivos�

a nepou�ite�nos� stávajú �asto obe�ami

podvodov a krádeží. Páchatelia sa pod

rôznymi vymyslenými zámienkami dostávajú
do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu,
a podvodom �i oby�ajnou krádežou ich

pripravia o celoživotné úspory alebo cenné

predmety.

ALYSLETLOGOCLETÓEAOH TY
podvodného konania páchate�ov

a nieko�ko užito�ných rád.



Poži�anie pe�azí cez telefón

Niekto zavolá na váš telefón, predstaví sa

ako váš príbuzný a žiada poži�a� peniaze

alebo sa predstaví ako lekár a oznámi vám,

že váš príbuzný spôsobil vážnu dopravnú

nehodu, nemôže komunikova� a poprosil ho,

aby od vás vypýtal peniaze na úhradu škody.

Úmyselne volá viackrát za sebou, aby ste

nestihli kontaktova� príbuzných. Nakoniec

pre peniaze nepríde osobne, ale pošle inú

osobu.

�o urobi�:
1. Nepoži�iavajte peniaze cudzím osobám.

2. Ihne� po telefonáte si overte, �i vás skuto�ne

kontaktoval váš príbuzný alebo lekár.

3. Obratom im zavolajte, overte si skuto�nosti.

ktoré vám boli oznámené.

4. Ak nevolal váš príbuzný ani lekár, niekto sa za

neho vydáva, môže ís� o podvodníka.

5. Cez telefón neposkytujete žiadne údaje.

SENIORI,

nedávajte peniaze osobe,

ktorú nepoznáte, ani ke� vám tvrdí,

že ju poslal váš príbuzný.

Poži�anie pe�azí na operáciu

Cudzia osoba vás osloví s prosbou, aby ste

jej ukázali cestu do nemocnice. Tvrdí, že nie

je tunajšia. Poprosí vás, aby ste nasadli do

jej auta. Následne úpenlivo prosí, aby ste

jej poži�ali peniaze na operáciu príbuzného,

ktorý mal �ažkú nehodu a leží v nemocnici v

kritickom stave. Ak nemáte peniaze pri sebe,

je ochotná vás odvies� domov, k bankomatu

alebo do banky. �astokrát ako zábezpeku, že

vám peniaze vráti ponúkne kufrík s peniazmi
v cudzej mene.

�o urobi�:
1. Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku.

2. Vyhýbajte sa komunikácii s cudzími osobami.

3. Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich auta.

4. Nesúhlaste s tým, že vás odvezú domov,
k bankomatu alebo do banky.

5. Nikdy necho�te do banky vybera� peniaze
pre cudziu osobu, aj ke� tvrdí, že vám ich vráti.

6. Nevpúš�ajte cudzie osoby do svojho príbytku.

SENIORI,

nedávajte peniaze osobe,

ktorú nepoznáte, ani ke� vám tvrdí,

že ich súrne potrebuje pre pomoc inému

a s�ubuje, že peniaze vráti.

Odpo�ty plynu, vody, elektriny...
cudzíPri dverách vám zazvoní �lovek

a predstaví sa ako pracovník plynární,

elektrární alebo vodární. Oznámi vám, že

prišiel odpísa� stav plynomeru, vodomeru

alebo elektromeru alebo vám prišiel vyplati�

preplatok �i inkasova� nedoplatok.

Co urobi�:
1. Majte na pamäti, že pokia�je to možné,

odpo�ty sa vykonávajú z verejne dostupného
miesta alebo zo spolo�ných priestorov
v bytových domoch.

2. Osoby vykonávajúce odpo�ty sú povinné
preukáza� sa poverením spolo�nosti na výkon
odpo�tov a na požiadanie aj ob�ianskym
preukazom.

3. Ak je potrebné vykona� odpo�et priamo
v obydlí, požiadajte ich, aby sa preukázali
poverením aj ob�ianskym preukazom.

4. Pokia� máte pochybnosti, že ide o skuto�ných
zamestnancov spolo�ností, nevpúš�ajte
takéto osoby do svojho príbytku.

5. Preplatky ani nedoplatky za služby sa

neú�tujú priamo zamestnancami spolo�ností.

6. Nikdy nedávajte peniaze takýmto osobám.

7. Vždy sa pora�te s príbuznými.

SENIORI,
neverte osobám, ktoré tvrdia, že vám

prišli vyú�tova� preplatok �i nedoplatok,

nako�ko si spolo�nosti tieto neinkasujú

v hotovosti návštevou u odberate�a.



SENIORI,POZOR
a

nesta�te sa obe�ou zlodejov a podvodníkov

omunikáciis cudzámi osobami BU�TE OPATRNÍ.
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú �innos� páchanú na senioroch.

Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôver�ivos�, dobrosrde�nos� a nepou�ite�-
nos� stávajú �asto obe�ami podvodov a krádeží.

Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú
s naliehavou prosbou o finan�nú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú

ich na ulici alebo navštevujú priamo
v príbytkoch. Predstavujú sa ako

príbuzní, lekári, zamestnanci

sociálnych a obecných úradov

alebo pracovníci elektrární,
plynární �i iných spolo�ností.

�asto vystupujú ako

predajcovia rôzneho tovaru.

1. Ak vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa vydáva
za vášho príbuzného alebo ošetrujúceho lekára
vášho príbuzného a žiada o finan�nú pomoc,
obratom si overte skuto�nosti, ktoré uvádza.

2. Nepoži�iavajte peniaze cudzím osobám.

3. Nikdynesadajte cudzím osobám do ich auta

aj ke� pôsobia dôveryhodne.
4. Nerozmie�ajte (nevydávajte)peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú bankovku vyššejnominálnej

hodnoty.
S. Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu �loveku napoveda�, kde máte uložené svoje

úspory alebo cennosti.

6. Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani ke� vám tvrdí, že ich súrne potrebuje pre
pomoc inému, napr. na operáciu a s�ubuje, že peniaze �oskoro vráti.

7. Cez telefón nikdyneposkytujte osobné údaje, ani údaje o finan�ných �i rodinnýchpomeroch.
8. Osoby vykonávajúce odpo�ty vody, plynu �i elektriny sú povinné preukáza� sa poverením

spolo�nosti na výkon odpo�tov a na požiadanie aj ob�ianskym preukazom. Neverte osobám,
ktoré tvrdia, že vám prišli vyú�tova� preplatok �i nedoplatok.

9. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali výhercomaprišli vám vyplati� výhru.Žiadnaspolo�nos�
nevypláca pe�ažné výhryv hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov �i inýchosôb.

10. Cudzie osoby nikdy nevpúš�ajte do svojho príbytkua nezostávajte s nimi osamote.

NA
AT dú

V prípade, že cudzie osoby
na vás vyvíjajú nátlak alebo máte

pocit ohrozenia
FT NAPLUC

linku ties



Príloha �. ž6

SENIORI,PO OR
NA TELEFONÁTY,V KTORÝCH VÁS |

NIEKTO ŽIADA O PENIAZE! É

Nesta�te sa obe�ami podvodníkov, ktorí vám volajú ako vaši príbuzní,
ako lekári, �i zdravotné sestry a žiadajú poži�a� peniaze na rôzne ú�e É

Volajúci vám oznámi, že váš príbuzný zaprí�inil dopravnú nehodu,“

pri ktorej niekoho zranil, nemôže komunikova�, leží v nemocnici

a súrne potrebuje peniaze na zaplatenie škody, ošetrenie

alebo vyplatenie pe�azí poškodenému, aby prípad
neoznámil polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou,

niekedy aj v neskorých no�ných hodinách. Žiadajú,
aby ste peniaze, ktoré máte doma alebo v banke

odovzdali neznámym osobám, ktoré si ich prídu

prevzia� osobne alebo vás žiadajú, aby ste ich vložili

. na konkrétne�íslo ú�tu v banke, �i poslali na ú�et

cez finan�nú službu do zahrani�ia.

Po�ashovoruvás dôrazneupozornia,s

abystenikohonekontaktovali,
É

a
NEVERTE TAIL la PODVODNÍKA!

MA ha no



+ a
TA NA TELEFONÁTY,V KTORÝCH VÁS |
LINA kly

NIEKTO ŽIADAO PENIAZE! A

DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE NASLEDOVNÉ RADY!

1. Nekomunikujte s osobou, ktorá sa vtelefóne vydáva za vášho príhlizné
lekára, �i inú osobu a žiada od vás peniaze na rôzne ú�ely!

2. Nikomunehovortedo telefónu ko�ko pe�azí mátedoma a

3. Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás niekto žia

ihne� ukon�ite hovor!

4.Akanvolajúcivydávazaväšbepríbuznéhoalebovoláv ješ
obratomsi u príbuzných overte informácie, ktoré vám

5. Ihne� volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým dôver

aký ste mali telefonát, pora�te sa s nimi!

6. Neria�te sa pokynmivolajúceho podvodníka a

ktorý vám do telefónu rozpráva!

7. Nikdy si nepoži�iavajte peniaze od

8. Nikdy nevyberajte pre volajúc

[z
z osobnýchú�tov, z vkladni

9. Nikdyne

AT

ká:



PMK Európska únia V MINISTERSTVO PREVENCIA

verejná správa Európskysociálnyfond SLOVENSKENáú�iký KRIMINALITY

SENIORI, SME TU PRE VÁS!
Povedzme STOP podvodníkom

Sú�asný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zosta� �o

najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneuži� podvodníci,
ktorých konanie Vás (nielen po�as tejto doby) môže pripravi� o zna�nú �as� majetku alebo

celoživotných úspor.

Odporú�ame Vám preto riadi� sa nasledujúcimi radami:

v ak Vám niekto zazvoní/zaklope, pozrite sa cez pozorovací priestor alebo z okna. Ak sa za

dverami nachádza neznáma osoba, pred otvorením sa spýtajte, v akej veci prichádza.

/ ak Vás niekto osloví s tým, že Vám zmeria tlak/teplotu a vykoná test na vírus, bu�te

obozretní. Môže ís� o podvodníka, ktorý si za falošný test vypýta finan�nú hotovos�.

/ ak Vám niekto ponúkne nákup potravín alebo inú pomoc, ktorá vyžaduje odovzdanie Vašich

financií/platobnej karty, overte si, �i ide o aktivitu mesta/obce, v ktorom žijete.

/ ak Vám niekto ponúkne podomový predaj rúšok/dezinfekciea pod., nepristupujte na kúpu.
Môže ís� o podvod s predraženou cenou a falošnými/nekvalitnými prípravkami.

/ ak Vás neznáma osoba presvied�a, aby ste podpísali „výhodnú“ zmluvu, ktorej
nerozumiete alebo neviete, o �o v nej ide, s najvä�šou pravdepodobnos�ou ide o podvod.

v/ ak dostanete e-mail, v ktorom je uvedené, že môžete ve�mi výhodne zhodnoti� svoje
peniaze, vzia� si úver s nízkym úrokom, zmeni� banku a pod., overte si túto informáciu.

v/ bu�te opatmí pri on-line objednávkach, najmä ak ide o v sú�asnosti žiadaný tovar

(rúška, dezinfekciu at�.). Ak si nie ste istí, požiadajte o názor osôb, ktorým dôverujete.

Ak budete svedkami takéhoto alebo

podobného konania, neváhajte tieto

skuto�nosti oznámi� polícii na �ísle 158.
Ak ste sa stali obe�ou trestného �inu
alebo máte pocit, že by ste sa �ou mohli

sta�, kontaktujte Informa�nú kanceláriu

pre obete vo Vašom krajskom meste Pondelok - piatok8:00- 15:00hod.
ä ú �

Banská Nitra Prešovtelefonicky alebo on-line porad�ou na a:úno“ 037/6549324 —051/7082458
www.prevenciakriminality.sk

P Bratislava Tren�ín Košice

v pravom spodnom rohu. Na tejto 0961/046014 — 032/7411250 —055/6001445
internetovej stránke nájdete aj �alšie

žužito�né informácie.
033/55 64 709 041/51 17 425

Upozor�ujeme, že tento leták má vyslovene náu�ný charakter a nikto, kto Vám
ho poskytne, od Vás nebude žiada� financie, osobné informácie �i údaje.

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných �inov k službám avytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je realizovaný odborom

prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


