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Ste predsedom Združenia kresťanských 
seniorov Slovenska, a teda pravidelne  
s nimi diskutujete na rôzne témy. Sú aj 
finančné podvody jednou z tém, o kto-
rých sa rozprávate? 

Áno, najmä v poslednej dobe sa táto 
téma stala zvlášť naliehavou, pociťu-
jeme, že sa v tejto oblasti na seniorov 
zvyšuje tlak. 

Oznámenie polícii je skôr zriedkavé. 
Zvyčajne sa zdôveria najbližšej rodine 
alebo priateľovi. Pri takom podvode 
totiž prídu o nemalé alebo všetky fi-
nančné prostriedky a následne hľada-
jú pomoc, aby mali nejaké peniaze na 
prežitie. 

Prečo podľa vás nenahlasujú takéto 
podvody polícii?

Nedávno mi jeden môj priateľ povedal, 
že dostal e-mail, v ktorom ho žiadali, 
aby prišiel na poštu vyplatiť nejakú fi-
nančnú čiastku. Tí, ktorí ho takto oslo-
vili nevedeli, že je bývalý policajt. On 
šiel rovno za svojimi bývalými kolegami  
a predmetný e-mail im odovzdal. 

Vaše združenie má okolo 5-tisíc členov 
z celého Slovenska. Vnímate rozdiel 
medzi tým, ako pristupujú k finančným 
podvodom v rámci jednotlivých častí 
krajiny, napríklad z pohľadu dôverči-
vosti alebo technologických zručností? 

Čo sa týka dôverčivosti, tam nevidím 
veľký rozdiel. Je mierny rozdiel medzi 
seniormi pokiaľ ide o technologické 
zručnosti. To je všeobecne známe, že 
na západnom Slovensku je aj omnoho 
väčšie využívanie internetu a je tu aj viac 
podvodných pokusov prostredníctvom 
internetovej pošty, ako napríklad, pošli-
te nám svoje informácie, lebo vám pre-
stane platiť účet; dostavte sa, aby sme 
vám aktualizovali údaje a vzápätí niekto 
telefonuje, že nemusíte nikam chodiť, 
že prídu za vami domov. Kdežto vo 
východnej časti Slovenska je viac tých 
prípadov, v rámci ktorých ich podvod-
ník navštívi fyzicky a nie sú v takej miere 
využívané technológie. 

Prečo sú častými obeťami podvodov 
práve seniori?

Je to určite tým, že seniori nemajú také 
skúsenosti s modernými technológia-
mi. A druhá vec, že mnohí sú osamelí, 
nie sú súčasťou takej rodiny alebo ko-
lektívu, v ktorom by cítili oporu a záro-
veň dostávali informácie, napríklad aj  
o podvodoch, ktoré sa dejú. 

Čo môže skutočne pomôcť seniorom, 
aby sa nestávali obeťami finančných 
podvodov?

Intenzívna osvetová kampaň, ktorú by 
aj zaznamenali. My, aj v rámci nášho 

Potreba medzigeneračnej spolupráce pri predchádzaní finančných 
podvodov hlavne u starších ľudí je nesmierne dôležitá. Aké má sku-
pina seniorov reálne skúsenosti s finančnými podvodníkmi? Ako sa  
k tejto problematike stavajú a čo ich trápi? A aj o tom, ako ich mladšia 
generácia môže podporiť, sme hovorili s predsedom Združenia kres-
ťanských seniorov Slovenska Petrom Machom. 

„V poslednej dobe sa téma finančných podvodov  
stala zvlášť naliehavou, pociťujeme, že sa  
v tejto oblasti na seniorov zvyšuje tlak.„

Sú to dva dôvody – prvý je, že sa hanbia 
a druhý, že sa obávajú, že by nevedeli  
v dôkaznom vyšetrovaní napríklad po-
písať páchateľa.

Ako by ste vy zareagovali, ak by sa na 
vás obrátil niekto s takouto skúsenos-
ťou?

Máme na to vyškolených aktivistov.  
S ministerstvom vnútra a s grantovou 
podporou sme vyškolili 30 ľudí z celého 

združenia, túto problematiku riešime 
pravidelne. Každý štvrťrok písomne 
posielam predsedom našich klubov 
po celom Slovensku aktuálne informá-
cie aj z tejto oblasti. V júni som práve 
sprostredkúval informácie od polície, 
ktorá v tom čase intenzívne komuniko-
vala tému podvodov. 

Sú seniori ochotní hovoriť o tejto téme? 

Vo všeobecnosti sa seniori o týchto 
problémoch rozprávajú. Ale ak už ide  
o konkrétne prípady, keď sa niekto  
z nich stane obeťou podvodu, väčšina 
z nich sa za to hanbí. Dozvedáme sa  
o nich skôr sprostredkovane od ich 
priateľov, ktorým sa zdôverili. 

S akými konkrétnymi prípadmi ste sa 
stretli?

Jeden z typických prípadov je telefo-
nát, v ktorom seniorovi oznámia, že  
v nemocnici leží zranený alebo chorý 
príbuzný, za ktorého je potrebné zapla-
tiť nejakú finančnú čiastku, aby nebol  
z niečoho obvinený. Tiež sme sa stretli  
s takým prípadom, že pri vchode do by-
tového domu jednej našej seniorky na-
liehavo vyzváňal neznámy mladý muž, 
ktorý sa predstavil ako priateľ jej vnuka 
a tvrdil, že okamžite potrebuje 30-tisíc 
eur, aby pomohol vyriešiť autohaváriu, 
ktorú zavinil jej vnuk. Táto pani mu, žiaľ, 
uverila a odovzdala mu celú hotovosť, 
ktorú mala doma. Bolo to takmer 15-ti-
síc eur. 

Komu sa seniori zvyknú zdôveriť, že sa 
stali obeťou podvodu, prípadne ohla-
sujú podvody aj polícii?

„Určite by práve rodina mala byť tým miestom,  
kde panuje dôvera.“

Slovenska, ktorí ovládajú to, ako treba 
v takýchto situáciách postupovať aj po 
právnej stránke, aj pokiaľ ide o psycho-
logicko-ľudskú pomoc. 

Máte konkrétnu skúsenosť pri pomoci 
obeti finančného podvodu, keď sa vám 
možno podarilo zabrániť, aby niekto 
naletel podvodníkovi?



V rámci združenia sa venujete oblasti 
medzigeneračnej spolupráce. Ako to 
funguje v praxi, má mladšia generácia 
vôľu pomáhať?

Venujeme sa oblasti komunikácie starých 
rodičov s ich vnukmi a vnučkami. Lebo 
práve stredná generácia je zaneprázdne-
ná, a preto sa sústredíme na vnúčatá. 

Finanční podvodníci sú stále vynalie-
zavejší, snažia sa hľadať rôzne a nové 
spôsoby, ako ľudí oklamať a ako sme 

už viackrát spomenuli, zameriavajú sa 
najmä na seniorov. Stávajú sa aj prí-
pady, že sa pracovníčka banky snaží 
poradiť klientovi, aby nepreviedol veľ-
kú sumu peňazí na neznámy účet, no 
ten napriek tomu na platbe trvá. Mala 
by podľa vás banka mať možnosť v ta-
kýchto prípadoch zasiahnuť a zabrániť 
takýmto podvodom? 

Ideálne by bolo, ak by sa takýto prevod 
dal oddialiť, napríklad až do ďalšieho 
dňa a neuskutočnil by sa okamžite. Me-

so staršími príbuznými či priateľmi, aby 
si získali ich dôveru, a teda im možno aj 
pomohli nestať sa obeťou finančného 
podvodu?

Je tu určite priestor na komunikáciu  
a najmä je dôležité nájsť vhodný spô-
sob, ako to komunikovať, aby senior ne-
nadobudol dojem, že sa jeho príbuzný 
snaží dostať k jeho peniazom. Cesta je 
vysvetľovať, že existujú rôzne nebezpe-
čenstvá a nástrahy, že sú väčšie ako v 
minulosti. 

dzitým by sa obeť takéhoto podvodu 
možno niekomu zdôverila. 

Máte nejaké odporúčanie, ako by moh-
la banková pracovníčka presvedčiť se-
niora, aby peniaze nepreviedol hneď  
v prípade podozrivej situácie?

Poradiť seniorovi, aby to konzultoval 
s niekým, komu dôveruje. Ak to nie sú 
príbuzní, nech kontaktuje rovesníka ale-
bo priateľa.

Ako sa má mladšia generácia rozprávať 
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„Bolo by skutočne dobré, ak by si tí mladší 
uvedomili, že nechávajú svojich rodičov či 

príbuzných napospas finančným podvodníkom.“

Je rodina ten bezpečný priestor pre se-
niora alebo skôr nejaký spolok, priatelia 
a podobne?

Určite by práve rodina mala byť tým 
miestom, kde panuje dôvera. Sú aj prí-
pady, kde sú rodinné vzťahy veľmi zlé, 
ale v princípe som presvedčený, že 
práve rodina je to miesto, kde by mal 
senior hľadať bezpečie a kde sa môže 
rozprávať o čomkoľvek. 

Z prieskumov verejnej mienky vieme, 
že iba 10 % ľudí z mladšej generácie 
sa venuje svojim starším príbuzným 
v téme finančných podvodov. Čo si  
o tom myslíte?

Je to veľmi nízke číslo. Bolo by skutočne 
dobré, ak by si tí mladší uvedomili, že 
nechávajú svojich rodičov či príbuzných 
napospas finančným podvodníkom.  
A to tým, že zanedbávajú túto formu 
starostlivosti o nich. Preto apelujem 
nielen na seniorov, aby boli opatrní, ale 
vyzývam tiež strednú generáciu, aby 
seniorom pomohli zorientovať sa v sú-
časnom svete, ktorý sa ustavične mení 
a ktorý technologicky napreduje tak 
rýchlo, že je pre nich naozaj prekážkou 
vyznať sa v nových poznatkoch.


