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Dlhodobo sa venujete problematike 
finančných podvodov na senioroch, čo 
vás k tomu podnietilo? 

Dlhé roky som vnímala, že samotný 
poškodený a obeť trestného činu sú 
menej v hľadáčiku záujmu orgánov čin-
nýchvtrestnomkonaníasúdov. Vždyje na 

Aké sú najčastejšie praktiky, ktoré pod-
vodníci skúšajú na senioroch?

Podvodníci, ktorí chcú získať nejaký fi-
nančný obnos alebo cennosti, postupu-
jú podľa typických scenárov. Buď zavo-
lajú uprostred noci, že je potrebné, aby 
im obeť dala istý obnos peňazí, lebo 

sme už mali aj prípad, že pani naletela 
niekomu, kto od nej žiadal, aby sa zapo-
jila do kupovania Bitcoinov.

Dá sa povedať, o aký finančný obnos 
ide pri podvodoch najčastejšie?

Je to rôzne. Niekedy podvodníci po-
čas rozhovoru so seniorom zistia, aký 
obnos peňazí by mohol pri sebe mať. 
Niekedy ide o 500 eur a niekedy ide aj  
o 10-tisíc. Je to skutočne neuveriteľné, 
že takúto sumu je možné získať iba jed-
ným podvodným rozhovorom.

Spomínali ste, že do štatistík sa zapi-
sujú len prípady, ktoré sú nahlásené na 
polícii. Prečo sa však ľudia obávajú na-
hlasovať, ak sa stanú obeťou podvodu? 

Jedna vec sú štatistiky, v ktorých sú zae-
vidované prípady, o ktorých sa orgán 
činný v trestnom konaní dozvie. Čiže, 
keď je takýto podvod nahlásený a je 
podané trestné oznámenie.

Druhá vec je, že máme vysoké per-
cento latentnej kriminality – deje sa to, 
ale nezačne sa trestné konanie. Som 
presvedčená, že v tom zohráva veľkú 
úlohu viacero faktorov. Jedným z dôvo-
dov, prečo ľudia nenahlásia podvod, je, 
že obete majú často sami pred sebou 
ostych, že naleteli podvodníkovi. Boja 
sa reakcie okolia, rodiny. Niekedy si ho-
voria, že je to normálne a tá osoba im 
peniaze vráti. Ako keby nechceli uveriť, 
že išlo o podvod. Výrazným faktorom je 
aj to, že sa boja samotného trestného 
konania, že si budú musieť pripomínať 
traumu, ktorá im vznikla a neradi na to 
spomínajú. Tiež sa boja toho, že budú 
konfrontovaní a stretnú sa so samotným 
páchateľom.

Je potrebné v takomto prípade chodiť 
vypovedať opakovane?

Dnes už máme legislatívne možnosti, 
keď sa výsluchy nemusia opakovať. Sta-
čí ho urobiť iba raz za použitia techni-

Obetí finančných podvodov je oveľa viac než uvádzajú oficiálne štatisti-
ky. Podvodníci sa zameriavajú často najmä na seniorov a tí sa neraz boja 
alebo hanbia nekalý čin nahlásiť na polícii. Poštová banka pripomína, že 
osveta môže zabrániť finančným stratám a následným problémom. Na čo 
si teda dávať pozor, prečo je potrebné podvodné konanie nahlásiť, ale aj 
aké sú najčastejšie praktiky finančných podvodníkov, o tom sme sa roz-
právali s rektorkou Akadémie policajného zboru a profesorkou trestného 
práva Univerzity Komenského Luciou Kurilovskou.

inak sa jej vnuk dostane do väzenia, ale-
bo niekto potrebuje peniaze na akút-
nu operáciu. Podvodníci tiež vystupujú 
napríklad aj ako poskytovatelia služieb 
alebo predajcovia určitých tovarov, 
ktoré v skutočnosti nemajú, ale žiadajú 
preddavok na to, aby tovar mohli do-
dať.

V ostatnom období sa tiež vyskytlo veľa 
prípadov podvodníkov, ktorí sa vydáva-
li za poskytovateľov elektrickej energie 

„Jedným z dôvodov, prečo ľudia nenahlásia podvod, 
je, že obete majú často sami pred sebou ostych 

a boja sa reakcie rodiny.“

...nikomu cudziemu neposkytnem žiadnu hotovosť,  
údaje z účtu, ani osobné údaje a keď mi niekto 

zavolá takýmto spôsobom, tak si to vzápätí overím.

prvom mieste ten, voči komu sa vedie 
trestné stíhanie. Poškodenému však 
často nie je nahradená škoda, je trau-
matizovaný už aj samotným trestným 
konaním, pri ktorom si musí pripomínať 
všetko to, čo sa mu stalo a vypovedať 
o tom. Takže z toho vyplynul môj záu-
jem o obete trestných činov. Výrazne 
som sa preto zasadila aj o to, aby sme 
prijali zákon o obetiach trestných činov. 
Ten prináša výrazný posun v tom, ako sa 
voči nim postupuje. Čo sa týka senio-
rov, sú to veľmi zraniteľné obete, ktoré 
si často nevedia sami pomôcť, nevedia, 
ako postupovať, na koho sa obrátiť a sú 
ľahkým terčom pre tých, ktorí podvod-
ne konajú.

Máte pocit, že za ostatné obdobie množ-
stvo finančných podvodov vzrástlo?

Myslím, že je toho vždy dosť. Ak sa po-
zrieme na štatistiky, tak podvody majú 
vysoké zastúpenie v rámci celej krimi-
nality. Hovoríme však o štatistikách len 
v súvislosti so skutkom, o ktorom sa 
polícia dozvie a začne v tejto veci ko-
nať. Podvody tvoria jednu tretinu celej 
kriminality, no štatistiky neuvádzajú, či 
ide o seniora alebo nie. Reálne je však 
to percento vysoké a je potrebné o tých 
prípadoch rozprávať čím ďalej viac.

a ponúkali ju lacnejšie a výhodnejšie. 
Tiež sme sa stretli s prípadmi, keď pri-
šiel niekto a žiadal určitú pomoc v rám-
ci dobrovoľníctva – mal pri sebe fotky 
osôb, ktoré sú údajne postihnuté a pý-
tal si peniaze na zlepšenie kvality ich ži-
vota a podobne. Dookola sa teda opa-
kujú takéto naučené scenáre. Dokonca 

ky a na základe toho bude na hlavnom 
pojednávaní premietnutý iba obrazo-
vo-zvukový záznam z prvého a jediného 
výsluchu. Do zákona o obetiach sme 
totiž zaviedli aj takzvanú druhotnú vik-
timizáciu – to znamená, že obeť je trau-
matizovaná tým, že si musí túto udalosť 
pripomínať. Práve preto sa zaviedli 



nové, spomínané postupy v trestnom 
konaní, aby obeť druhotnej viktimizácii 
nepodliehala. Teda aby obeť vypoveda-
la len raz, aby sa vyhotovil zvukovo-ob-
razový záznam, aby sa neuskutočnila 
konfrontácia medzi poškodeným a sa-

políciu. Ale treba si tiež všímať detaily, 
aby dotyčnú osobu vedel senior ná-
sledne opísať. Zamerať sa na znamien-
ka, tetovanie a podobne. To môže byť 
totiž výrazná pomoc aj pre ďalších se-
niorov, lebo títo podvodníci nechodia 

nať. Môžeme ako banka nahlásiť takýto 
možný podvod? 

Ak je výrazné podozrenie, že môže ísť 
o transakciu, ktorá je práve predme-
tom podvodného konania, tak by sa 
mal pracovník, ktorý sa s tým stretne, 
rozprávať o tom s ďalšími kolegami  
a posúdiť to. Z hľadiska ochrany klien-
tov nikdy nie je na škodu veci takéto 
podozrivé transakcie nahlásiť na po-
lícii, aby to prešetrila a konala vo veci. 
Je ale tiež pravda, že každý má právo si 
z účtu vybrať určitý finančný obnos. Ak 
je to opakovane vyššia suma a existuje 
podozrenie, že sa deje niečo, čo nie je  
v poriadku, každý má právo, a dokonca 
v určitých prípadoch aj povinnosť, ohlá-
siť takéto skutočnosti. Takže aj v rámci 
banky by sa mohlo konať tak, aby vec 
začala preverovať polícia.

Máte vy sama alebo niekto z vašich 
blízkych skúsenosť s finančnými pod-
vodmi?

Našťastie nie, alebo nie som si toho ve-
domá. Veľa sa o tom doma rozprávame, 
aby aj moja mamka takýmto spôsobom 
nenaletela. Seniori sú vždy obeťou  
a podvodníci vedia na nich vplývať. Je 
to preto, lebo starší ľudia potrebujú 
často sociálny kontakt, potrebujú sa cí-
tiť potrební a sú rozhodne dôverčivejší.

Čo by ste poradili príbuzným, ako otvo-
riť túto tému so svojimi blízkymi?

Hovoriť o tom otvorene, upozorniť ich 
na takéto prípady, rozprávať sa o nich  
v rodinách. Ale zároveň to aj viac me-
dializovať, poukazovať na to, čo všetko 
sa stalo, čo sa môže stať a aké to má 
následky.

Čo sa týka seniorov, sú to veľmi 
zraniteľné obete, ktoré si často 

nevedia sami pomôcť

motným páchateľom a aby sa navzájom 
nestretli ani na chodbe súdu.

Čo by ste odporúčali seniorom, ako sa 
vyhnúť finančným podvodom?

Určite nikoho cudzieho nevpúšťať do 
bytu. Opakovať si určité mantry – ni-
komu cudziemu neposkytnem žiadnu 
hotovosť, nikomu neposkytnem údaje  
z účtu, osobné údaje a keď mi napríklad 
niekto zavolá takýmto spôsobom, tak si 
to vzápätí overím. Zavolám blízkej oso-
be alebo rodinnému príslušníkovi, no 
zdôrazňujem, nikdy nikomu cudziemu 
nedávať finančnú hotovosť.

Ako by sa však mali seniori zachovať, 
keď si uvedomia, že sú súčasťou finanč-
ného podvodu?

Keď si už uvedomia, že sa stávajú obe-
ťou finančného podvodu, napríklad, 
keď je tá osoba u nich v byte, tak jej 
prívetivým spôsobom povedať, aby 
opustila byt, že si senior rozmyslí, ako 
bude postupovať a hneď treba zavolať 

iba za jednou osobou, ale skúšajú to na 
viacerých.

Ak človek nahlási takéto konanie na 
polícii, začína sa automaticky trestné 
stíhanie?

Musí sa začať vo veci konať. Čiže, keď 
policajt prijme trestné oznámenie, musí 
ho preveriť a konať vo veci, či sa ten 
skutok stal a či ide o trestný čin. To zna-
mená aj to, aká škoda bola spôsobená. 
Aby bol skutok trestným činom, musí 
byť spôsobená škoda za viac ako 266 €. 
 Ak je to menej, nekoná sa v trestnom 
konaní a vec sa rieši ako priestupok. 
Vtedy je veľmi dôležité, aby sa zhromaž-
ďovali trestné oznámenia a aby škoda 
spôsobená u viacerých obetí bola  
v rámci podvodu vyššia. Potom už trest-
né konanie môže nastať.

V našej bankovej praxi sa stretávame  
s tým, že aj keď niekedy klienta varuje-
me, že môže ísť o určitý podvod, klient 
trvá na tom, že chce takúto platbu vyko-
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