
Prečo sa stávame obeťou finančných podvodov

Spolupracujete so seniormi. Je téma prevencie pred 
podvodmi témou, o ktorej sa s nimi často rozprávate?
Hovoríme o nich, ale na upresnenie, my sa skôr 
zameriavame na vytváranie komunitných aktivít pre 
seniorov, ktorí žijú aktívnym spôsobom života vo väčšom 
meste. Je však dôležité povedať, že seniori sú rôzni 
a pod tento jeden pojem sa nedajú zhrnúť všetci. Sú 
mladší a starší, z dedín a z menších miest, tí, čo bývajú v 
panelákoch na sídliskách a v mestách, ale sú aj takí, ktorí 
už majú problém s komunikáciou, lebo sú osamelí. Toto 
všetko determinuje špecifiká problematiky podvodov na 
senioroch.

Sú ochotní sa na tieto témy rozprávať? Ako vnímajú, 
keď im chcete v takomto niečom radiť?
Myslím si, že nie je nič horšie, ako nevyžiadané rady. Robíme 
však aktivity, ktoré im môžu rozšíriť vedomosti. Musíme 
rozlišovať internetové podvody a podvody, ktoré sa stanú 
priamo v ich domácnostiach. Sú to špecifiká aj regiónov, 
v ktorých žijú. Tejto téme sa venujeme každoročne aj na 
celoslovenskom podujatí Senior friendly. Tento rok to už 
bude 7. ročník. Na týchto podujatiach sa vždy zúčastňuje 
aj nejaká finančná inštitúcia a aj ďalší odborníci, ktorí vedia 
poskytnúť poradenstvo. 

Prečo sa podľa vás seniori stávajú častými obeťami 
podvodníkov?
Príčin je viacero. Jednak sú mnohí osamelí, ich deti a vnúčatá 
sú zahltené svojím životom, pracovnými povinnosťami 
alebo majú iné záujmy. Vytvárať vzťah vnúčat k svojmu 
starému rodičovi, keď už majú 16 – 17 rokov je neskoro. 
Medzigeneračnosť a aktivity, do ktorých sa zapájajú aj 
starší a mladší je potrebné pestovať od malička. Nie je to 
o tom, že starý rodič sa stane druhým rodičom a stará sa  
o malé deti, ale je to skôr o zážitkoch, ktoré im starí rodičia 
môžu dať. Ak sa ale vrátime k otázke, prečo sa seniori 
stávajú obeťami podvodníkov, tak je to práve v dôsledku 
ich osamelosti. Z nej môže vyplývať nedôverčivosť a strach 
z cudzích ľudí. Táto skupina osamelých ľudí je však často 
internetovo zdatná. Sedia pri obrazovke alebo trávia čas 
na facebooku a podliehajú dezinformáciám. 

Žijeme v turbulentnej dobe plnej negatívnych správ, ktoré 
seniori prijímajú a následne sa im zhoršuje zdravotný 
stav. U mnohých dochádza k strate kognitívnych funkcií, 
zhoršuje sa im vnímanie, sluch, pamäť. Toto všetko vytvára 
podhubie na to, že seniori nemajú také kritické myslenie 
a nevedia vždy vyhodnotiť správne to, čo sa v okolí deje. 
Ak si vezmeme napríklad takého 80-ročného seniora, 
mnohí z nich sú postihnutí vekom aj mentálne a sú tiež 
kategóriou, na ktorú sa zameriavajú páchatelia takejto 
trestnej činnosti.

Avšak tí, ktorí majú dobré vzťahy s deťmi a vnúčatami sú 
v akejsi ochrannej bubline. Poradia sa s rodinou, nemajú 
pocit osamelosti a rôzne situácie neriešia neadekvátne.

Stane sa teda obeťou podvodu skôr senior, ktorý 
vôbec nevie narábať s technológiami a nemá internet 
či mobilný telefón, alebo skôr niekto, kto má odvahu 
a skúša výdobytky modernej techniky?
Sú to dve úplne iné kategórie. Často pribúdajú prípady 
oklamaných seniorov, ktorí nemajú ani vysoký vek, len 
im skrátka niekto zazvoní pri dverách pod zámienkou, že 

im ide skontrolovať plynomer, elektromer alebo im nesie 
preddavky. Oni ho vpustia dovnútra, lebo sú už radi, že sa 
môžu s niekým rozprávať. Preto jednou z najdôležitejších 
zásad je nevpúšťať cudzích ľudí domov. 

Sú tu potom tí, ktorí majú deti v zahraničí a komunikujú  
s nimi cez sociálne siete, nakupujú cez internet. Je to úplne 
iná kategória, na ktorej sa deje úplne iný druh podvodov. 
Teraz je veľmi aktuálne telefonovanie v angličtine. Viaceré 
členky nášho klubu na stretnutí spomínali, že sa im to stalo 
a stalo sa to aj mne, ale vedela som, čo robiť. Seniori by 
mali vedieť, že takéto hovory musia zložiť a zablokovať.

Aj tie podvodné telefonáty nahlásili polícii?
Neviem, či toto vyrieši polícia. Deje sa to v masovom 
rozsahu a  kapacita polície je dosť limitovaná, ale môžem 
sa mýliť. Je to skôr vec operátorov. Zachytila som však 
informáciu, že operátori to riešia.

Podvodníci sú stále vynaliezavejší, prichádzajú 
s novými príbehmi, vyhrážkami a spôsobmi, ako 
vystrašiť seniorov. Máte nejaké rady, ako sa nenechať 
nachytať?
Veľký preventívny potenciál môžu mať susedské vzťahy. 
Realita je však taká, že v panelákoch sa nájomníci rýchlo 
menia, niektorí sa odsťahujú, pribudnú noví susedia, 
množstvo bytov sa prenajíma. Osamelí ľudia, ktorí v týchto 
bytových domoch žijú, často ani nevedia, kto v paneláku 
býva, a to je dosť slabé miesto. Sú však aj pozitívne 
príklady, keď sa mladší zaujímajú, kto býva v susedstve. 
Napríklad v Bratislave vznikajú komunitné záhradky 
vo vnútroblokoch, kde sa ľudia stretávajú a podobne. 
Neľahostajnosť susedov je teda veľmi dôležitá a jedna  
z ciest, ako sa chrániť pred podvodníkmi je nežiť v týchto 
priestoroch anonymne. Všímať si, kto tam chodí. 

Kedy podvodník najľahšie oklame seniora?
Najviac ich oklamú naoko dôveryhodné osoby a dôvery-
hodné príbehy. Ale už logika vecí hovorí, že žiadnu zmluvu 
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nepodpíšem hneď ako mi niekto hovorí, že teraz je to 
najvýhodnejšie, podpíšte to. Ďalším častým prípadom je, 
že podvodník obeti tvrdí, že niekto blízky sa stal obeťou 
havárie a žiada od nich peniaze na pokutu alebo na 
liečbu zraneného. Zdôrazňujem, že v reálnom živote to 
takto nefunguje. Takéto veci vždy vyšetruje polícia a nič 
sa nedeje v priebehu hodiny. Ak teda mám komu zavolať, 
zavolám, poradím sa, počkám a v žiadnom prípade 
nevpúšťam cudzích ľudí pod žiadnou zámienkou dnu.

Čo sa však deje vtedy, keď sa človek stane obeťou 
podvodu? 
Podvodníci využívajú šok a pôsobia na emócie. Keď 
si to vezmeme zo psychologického hľadiska, postoje 
majú kognitívnu, emotívnu a činnostnú zložku. Senior za 
normálnych okolností vie, že to, čo sa deje, je nesprávne. 
Podvodník však využije emócie a príbeh a senior je 
vtiahnutý do deja. Vtedy stráca racionálnu kontrolu  
a prejaví sa to v jeho čine, keď hodí všetky peniaze, šperky 
do tašky, spustí ich z okna a podvodník si ich v pokoji 
odnesie. Keď opadne emócia, začnú si overovať veci 
a uvedomia si, čo sa stalo a mnohí sa to hanbia a boja 
priznať.

Nahlasujú seniori tieto prípady polícii?
Hanbia sa to nahlásiť, ale aj povedať svojim deťom. Čo sa 
týka polície, nemajú pocit, že sa to vyšetrí. Tiež sa obávajú, 
že ich budú volať ako svedkov. A že si tým skomplikujú 
život. Tiež sa boja toho, že keď chytia podvodníka, on sa 
im môže pomstiť. 

Čo by mal teda senior robiť, ak si predsa len uvedomí, 
že sa stal obeťou podvodu? 
Ak má rodinu, mal by čo najskôr kontaktovať svoje deti. 
Jednoznačne sa však treba obrátiť na políciu. Ak sa 
to včas nahlási, je ešte možné, že sa s tým niečo udeje. 
Čím dlhšie bude váhať a čím neskôr sa ozve, tým je aj 
problematickejšie to následne vyšetriť.

Sú podvody téma, o ktorej sa hovorí aj priamo  
v rodinách? Rozprávajú sa o nej seniori so svojimi 
blízkymi?
Určite sa o tom rozpráva, ale nie je to nosná téma.  

Skôr sa seniori snažia, aby deti a vnúčatá prišli za nimi  
a mali o nich záujem. Všetky výskumy hovoria, že jeden 
z najfrustrujúcejších pocitov seniorov je to, že už nie sú 
užitoční a sú na pokraji spoločnosti. Je to niečo, na čom 
musíme v rámci celej spoločnosti pracovať. Pocit, že je 
niekto nepotrebný dlhodobo spôsobuje frustráciu. Plus 
sme tu mali covid, teraz je tu energetická kríza a podobne, 
takže tento stres vedie k tomu, že strácajú súdnosť  a berú 
to mesiášskym, spasiteľským spôsobom a myslia si, že 
toto mi pomôže. 

Z pohľadu prevencie, kde vidíte väčší priestor na 
ochranu seniorov – či už z hľadiska štátu, polície alebo 
bankových inštitúcií?
Veľmi správne ste povedali tieto tri piliere. Samosprávy, 
ktoré majú na svojich stránkach varovania a zásady, môžu 
byť pre seniorov veľmi užitočné. Banky robia tiež osvetové 
aktivity. Veľmi veľa v tejto oblasti robí aj Poštová banka  
a je to aj cítiť. Banky majú na túto oblasť veľký vplyv, keďže 
cez ne idú všetky finančné toky. Nemôžeme z toho však 
vynechať ani štát. Z môjho pohľadu by bolo veľmi užitočné, 
keby štát pokryl celoslovenskú, celoplošnú informačnú 
kampaň. Pomohlo by rôznymi kanálmi rozdistribuovať 
veľmi jednoduché desatoro, čoho sa vyvarovať.

Ďalšou oblasťou sú rôzne neziskovky, kluby seniorov, 
ale aj medzigeneračné kluby, kde sa môžu stretnúť aj  
s mladými. Určitý potenciál by malo aj to, keby sa vyškolili 
v rámci Slovenska koordinátori, ktorí by vedeli v tejto 
oblasti pomôcť, vedeli by prísť na stretnutia dôchodcov, 
kde by bola prípadne aj mladšia generácia. Ak tam 
bude príjemná atmosféra, seniori sa radi s nimi prídu 
porozprávať. Dôležitá je teda koordinovaná spolupráca 
na viacerých úrovniach medzi všetkými sektormi.

Venujete sa téme medzigeneračnej spolupráce. 
Myslíte si, že práve toto je cesta, ako eliminovať 
podvody na senioroch?
Jednoznačne, seniori potrebujú mať kontakt s mladšími.  
Cesta však nie je len ich zavolať na besedu o podvodníkoch, 
ale zorganizovať aktivity, ktoré spájajú mladších a starších. 
Napríklad sa takto môžu naučiť pracovať s novými 
technológiami, môžu sa stretnúť pri tvorivých aktivitách  

a popritom sa nevtieravo venovať aj takýmto otázkam.

Máte pocit, že forma osobnej komunikácie je to, čo na 
seniorov funguje?
Áno, je to komunikácia s príbuznými, s dôveryhodnými 
osobami alebo na nich fungujú komunity. Je to otázka 
zdieľania skúseností. Keď do medzigeneračných komunít 
chodia mladší ľudia, je to veľmi prínosné, lebo seniorom 
otvárajú trochu iný uhol pohľadu a seniori im poskytnú 
recipročne veľké množstvo svojich skúseností v iných 
oblastiach.
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