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V ostatnom čase sa množia finančné 
podvody na senioroch, ako vnímate 
túto tému?

Mám veľa prežitého, takže sa rada po-
delím o svoje skúsenosti a názory a bu-
dem rada, ak tým spoločne pomôžeme 
seniorom. O finančných podvodoch 
sa pomerne veľa hovorí. Ja mám ráno 
taký rituál, že čítam všetky správy, počú-
vam rozhlas, sledujem televíziu. Pri tom 
žehlím a takýmto spôsobom sa veľa 
dozviem. A pri kávičke sa zamyslím, ako 
je možné, že ľudia naletia na podvod-
né SMS-ky alebo telefonáty. Možno je 
to preto, že v našej práci sme museli 
všetko veľmi kontrolovať, overovať si, 
pripravovať si, a tak sa správam aj v bež-
nom živote. Mám tiež finančných porad-
cov a keby sa mi niečo také prihodilo, 
viem, na koho sa mám obrátiť. 

Mali ste skúsenosť s finančným podvo-
dom alebo niekto z vašich blízkych?

Nie, pokiaľ sa pýtate, či ma niekto ob-
ral o peniaze, tak to sa mi nestalo. Moja 
mamička mi dávala príklad – keď nie-
kto zazvonil pri dverách, vždy pove-
dala: „Nech sa páči, ukážte sa mi, aby 
som vás videla“. Je veľa možností, ako 
nevpustiť niekoho do domu. Horšie je 
to so seniormi, ktorí žijú sami na dedine 
a rodina je preč. Možno bývajú v inom 
meste, v zahraničí. Pre tú slovanskú ná-
turu zameranú na starostlivosť o rodinu, 
pre ktorú by urobili všetko, skôr nale-
tia podvodníkom. Keď sa teda objavia 
podvodníci, ktorí hovoria o potrebe pe-
ňazí pre príbuzného do nemocnice, tak 
sú náchylnejší podľahnúť tomu. Moja 
generácia a ľudia, ktorí s nami vyrasta-
li pri obrazovke sú totiž inak naučení. 
Sú dôverčiví, nikdy by ich nenapadlo, 
že niekto môže byť taký podvodník  
a takto ich obrať o peniaze, ktoré si 
šetria celý život. Je ťažké pochopiť, že 
peniaze majú doma, no na druhej stra-
ne možno v ich obci nie je banka. Je to 
komplikované. 

Mnohé deti hovoria, že nemôžu svojich 
rodičov dostať z týchto oblastí. Nechcú 
bývať v meste alebo v byte a ja ich chá-
pem. Človek má svoj pozemok, kde 
môže pracovať, dochová si, dopestuje, 
má svoj dom, predzáhradku, má radosť 
z kvetov. Nenapadlo by im, že ich nie-
kto môže oklamať. Keď niekto za nimi 
príde, že potrebuje peniaze pre ich 
vnuka, syna, lebo ide do nemocnice, je 
to jednoznačne podvod, pretože všetci 
si celý život odkladáme na zdravotné 
poistenie. Bolo by preto dobré, keby 
na vidieku alebo na obecných úradoch 
robili edukatívne stretnutia a upozorňo-
vali obyvateľov, aby dávali na to pozor  
a ako by mali reagovať. 

Bolo by dobré, keby deti či vnuci pove-
dali svojim starším príbuzným: „Babka, 
napíšte si na jeden papier, že zdravotné 
poistenie máme, poistku na auto máme 
a tak ďalej. Ktokoľvek príde a bude si 
od vás pýtať peniaze v našom mene, 
je to podvodník“. Odporúčala by som 
im to, čo mám doma aj ja, teda aby si 
nalepili na chladničku papier s telefón-
nym číslom do banky, číslom na deti, 
na obecný úrad aj na políciu. Urobiť si 
ťahák a ak k nim príde niekto cudzí, po-
vedať im, že najskôr si zavolám.

Jedna pani nedávno povedala v jednej 
reportáži, že za ňou prišli podvodníci  
s tým, že jej syn mal haváriu a potrebujú 
preňho peniaze. Povedala im: „Veď som 
s ním teraz hovorila, počkajte, idem mu 
zatelefonovať“. Zamkla bránu a zmizli. 
Treba byť ostražitejší, ale byť na nich aj 
prísny.

Čo si myslíte, čím to je, že je tých pod-
vodov tak veľa?

Myslím si, že je ťažká doba. Máme prob-
lémy, zdražujú energie, ľudia strácajú 
zamestnanie a mnohí si hovoria, že keď 
už inak nie, tak začnú s podvodmi a skú-
šajú. Podvodníci majú také heslo – desať 
neodpovie, jedenásty sa chytí. Ale keď 
sa to už stane, jednoznačne treba volať 
políciu.

Finančné podvody sa dotýkajú životov každého z nás. Niektorí  
s nimi mali osobnú skúsenosť, u ďalších zasiahli podvodníci svojím 
nekalým konaním do životov ich blízkych. No všetci ich vnímame  
v rámci skutočných príbehov, ktoré sa k nám dostávajú aj prostred-
níctvom médií.  Ako nástrahy finančných podvodov vníma obľúbená 
slovenská hlásateľka, redaktorka a moderátorka Nora Beňačková? 

„Bolo by preto dobré, keby na vidieku alebo  
na obecných úradoch robili edukatívne stretnutia  

a upozorňoval obyvateľov.“

Stretávate sa s rôznymi skupinami ľudí, 
či už mladšími alebo staršími. Myslíte 
si, že o tejto problematike sa v rodinách 
dosť komunikuje?

S mladými ľuďmi, s ktorými sa ja stre-
távam, tak áno. Prízvukujú svojim star-
ším príbuzným, aby neotvárali dvere 
cudzím ľuďom a podobne. Ja som  
s rodinou v každodennom kontakte, tak 
viem, že o mne vedia všetko. Posielame 
si SMS-ky, videjká, želáme si krásne dni, 
tak sa dozvedia, ak sa niečo deje. Ale 
vo všeobecnosti sa však možno niektorí 
málo venujú svojim rodičom alebo sta-
rým rodičom, málo ich kontaktujú, málo 
sa pýtajú, ako sa majú a či je všetko  
v poriadku. Inak by im tí starší povedali, 
že ich niekto podozrivý navštívil a spýta-
li by sa, čo majú robiť. 

Čo by ste odporučili seniorom, čo by 
mali robiť inak, aby sa nestali obeťami 
takýchto podvodov?

Byť takí odvážni, ako sú tí podvodníci. 
Keď mi zavolajú, že príbuzný mal ha-
váriu, povedať im, že mám napísané, 
že má poistenie, prípadne im povedať, 
že si to idem overiť a nebudem s nimi 
debatovať. Iné je to, keď pracujú s inter-
netom. Ja sama nie som veľmi zdatná  
v tejto oblasti, ale keď sa niečo také ob-
javí, volám finančnému poradcovi ale-
bo do banky. 

Čoraz častejšie sa objavujú aj podvod-
né SMS-ky či telefonáty. Mali ste s tým 
skúsenosť? A ako by sa mali seniori 
podľa vás zachovať v takomto prípade?

Mám skúsenosti s telefonátmi. Mala 
som tam aj zahraničné čísla, keďže mám 



však veľa ľudí aj za hranicami, myslela 
som si, že zmenili telefónne číslo. Vždy 
sa mi niekto ohlásil po anglicky. Ja som 
hovorila po slovensky, položila som a už 
sa mi viac neozval. Prišli mi aj SMS-ky, 
pričom ma prekvapilo, že to bola naša 
predvoľba. Bolo ich asi sedem. Necha-

la som mobil doma, keď som sa vráti-
la, našla som ich. Mám však nastavenú 
odkazovú službu. Keď som si vypočula 
odkaz, počula som, že telefonát ide  
z nahrávky a nikto zvonenie neprerušil. 
Nereagovala som na to a potom sa to 
už nestalo.

S podvodmi som mala raz aj veselú 
príhodu. Dostali sme z Ameriky sprá-
vu. Prekvapila ma už adresa. Vraj sme 
zdedili po nejakej rodine, ktorá ma ta-
kéto isté meno ako my, 8 miliónov do-
lárov. Ktorý Slovák má však toľko peňazí  
a nemá žiadnu rodinu, ktorá vymrela? 
Vygooglila som si tú firmu, ktorá posla-
la mail. Boli tam veľmi inteligentné  
a príjemné tváre. Volala som následne 
neteri, ktorá je veľmi dobrá angličtinár-
ka a tá mi povedala, že je to podvod. 
A vygooglila aj ďalšie veci. Podvod bol 
v tom, že vám zatelefonujú alebo na-
píšu, že objavili takéto finančné konto, 
„vzdialený príbuzný“ bol ich zákazník a 
potrebujú od vás súhlas, ako súhlas de-
diča, aby mohli do toho konta vstúpiť a 
otvoriť ho. Potom vás požiadajú, aby ste 
im poslali vaše číslo účtu, vaše údaje a 
podpis. Moja neter však zistila, že niko-
mu z oslovených nikdy neprišli žiadne 

Myslím si, že je to veľký emocionálny 
šok. Keď si niekto celý život ukladá pe-
niažky a príde do izby, ktorá je celá roz-
hádzaná a peniaze chýbajú, musí to byť 
veľmi bolestivé. Je dôležité o tom ho-
voriť. Treba sa vždy obrátiť aj na políciu. 

Čo však so seniormi, ktorí nemajú naj-
bližších pri sebe alebo nemajú vôbec 
žiadnych?

Myslím si, že každý má niekoho z rodi-
ny, možno sú v zahraničí. Apelovala by 

peniaze, naopak, že majú zaplatiť za to, 
že ten účet otvárali. Takže aj toto bol 
podvod a takto sme „prišli o 8 milió-
nov“, lebo som nereagovala (smiech).

Aký postup by ste poradili ľuďom, kto-
rí sa stali obeťou finančného podvodu, 
mali by to povedať blízkym?
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„Je dôležité o finančných 
podvodoch hovoriť.“

„Mňa zachránila pred podvodom moja vnučka  
a neter, takže aj ostatným by som radila,  

aby dali na rady svojich príbuzných.“

že aj v covidovom období sa stále nie-
kto chodil pýtať, či niekto nepotrebuje 
niečo nakúpiť alebo pomôcť.

Do akej miery je podľa vás potrebná 
osveta? 

Osveta je určite veľmi dôležitá. Obecné 
úrady by mali robiť stretnutia so senior-
mi, pripomínať im, že podvodníci ne-
spia. Pozvať niekoho z banky, zdravotnej 
poisťovne... Ja by som takú charitu urči-
te išla robiť, aby sme seniorom vysvetli-
li, na čo si majú dávať pozor. Aj tí seniori 
budú mať lepší pocit a väčšiu istotu. 

V rámci prevencie hovoríme o me-
dzigeneračnej spolupráci a o tom, že 
mladí by sa mali rozprávať so svojimi 
rodičmi alebo starými rodičmi. To však 
nie je vždy jednoduché. Čo ak seniori 
odmietajú nechať si poradiť od mlad-
ších príbuzných, ako na nich?

Určite vám povedia „Ty tomu nero-
zumieš“. Ja si myslím, že to je veková 
záležitosť, nedá sa s tým nič robiť. Ne-
prijímajú nové signály, ktoré nám život 
prináša. Ak však nepočúvajú vnukov, 
mali by počúvať aspoň susedov a po-
radiť sa s nimi, čo robiť, ak ich oslovia 
podvodníci. Moja mamička našťastie 

som na nich, aby im telefonovali. Ale 
určite veľká vec sú susedské vzťahy. My 
sme mali v bytovke veľmi dobé vzťahy. 
Telefonovali sme si, klopkali sme si: 
„Teta, nepotrebujete niečo?“. Boli to až 
rodinné vzťahy a je to takisto v dome,  
v ktorom bývam teraz. Musím povedať, 

bola veľmi racionálna, dožila sa 97 ro-
kov a vždy nás počúvala. Mňa pred 
podvodom zachránili moja vnučka  
a neter, takže aj ostatným by som radila, 
aby dali na rady svojich príbuzných, aby 
neprišli o svoje celoživotné úspory.


