
                                                                                 

1. Požičanie peňazí cez telefón volajúcemu členovi rodiny (známemu) v núdzi,  tzv. 

legenda  „vnuk“ 

- ide o prípady, kedy páchateľ ako údajný člen rodiny (vnuk, syn, synovec alebo iný príbuzný, 

či známy) telefonuje seniorovi spravidla na pevnú linku, že potrebuje požičať peniaze na kúpu 

auta, elektroniky, bytu alebo darčeka pre rodičov, či iný účel.  V telefóne pôsobí dôveryhodne 

a ubezpečuje seniora, že peniaze čoskoro vráti. Úmyselné volá niekoľkokrát za sebou a súri 

seniora, že peniaze potrebuje okamžite. Keď zistí, že senior už má požadovanú sumu 

v hotovosti u seba ospravedlní sa, že pre peniaze nemôže prísť osobne kvôli pracovnej 

zaneprázdnenosti, či z iného dôvodu a preto posiela  asistentku, kamaráta, sekretárku alebo 

známu, či inú osobu. V prípade, ak senior nemá doma požadovanú sumu, páchateľ ho 

doslovne núti, aby išiel vybrať peniaze do banky z osobného účtu alebo z bankomatu. Sú 

prípady, kedy pošle seniorovi aj taxík, aby mohol ísť vybrať peniaze z banky.  
 

2.     Požičanie peňazí neznámym osobám na operáciu ťažko zranenej osoby 

v súvislosti s dopravnou nehodou,  tzv. legenda kamión“ resp.  „kufrikári“ 

- ide o prípady, kedy si páchatelia náhodne, avšak cieľavedome vytypujú seniora na verejnosti 

(napr. pred obchodom, bankou, poštou).  Milo ho oslovia a poprosia ho o požičanie peňazí na 

operáciu ich ťažko zranených príbuzných, ktorí mali dopravnú nehodu, najčastejšie tvrdia, že 

havarovali s kamiónom. Ubezpečujú seniora, že ich príbuzní sú v kóme a ich život závisí od 

operácie a preto súrne potrebujú peniaze na operáciu pre lekára. Tvrdia, že pri sebe majú 

peniaze v inej mene, ktoré ako zábezpeku dávajú seniorovi v koženej taške alebo kufríku. 

Predstierajú, že je tam oveľa viac peňazí ako si od neho požičiavajú a nakoniec ubezpečia 

seniora, že sa pre peniaze čoskoro vrátia a donesú im späť aj peniaze, ktoré im požičali. Keď 

senior nemá doma peniaze, páchatelia sú ochotní ísť s ním aj do banky alebo k bankomatu       

a ochotne počkajú kým vyberie požadovanú sumu. Následne ho ochotne odvezú domov.     
 

3.          Ponuka/predaj/kúpa tovaru alebo ponúkaná pomoc priamo v príbytkoch seniorov  

- ide o prípady, kedy páchatelia navštevujú seniorov priamo v ich príbytkoch, vnucujú im na 

predaj rôzny tovar (napr. hrnce, nože, masážne prístroje) a ponúkajú im výrazné zľavy alebo 

darčeky zadarmo. Sú prípady, kedy páchatelia ponúkajú seniorom svoju pomoc pri domácich 

prácach, odvoze smetí alebo si pýtajú obnosené šatstvo, predierajú záujem o kúpu 

nehnuteľnosti, prišli doniesť odkaz susedovi, sú noví susedia a prišli sa s nimi zoznámiť a pod.  

V prípade, ak senior prejaví záujem o kúpu tovaru ich cieľom je vysledovať, kde má senior 

uložené úspory, následne odpútať pozornosť seniora  (napr. potrebuje ísť na WC alebo je 

smädný) a v nečakanej chvíli ukradnú seniorovi všetky úspory. 
 

4. Poskytovanie služieb pracovníkmi plynární, elektrární, vodární, pôšt, červeného 

kríža alebo iných inštitúcií    

- ide o prípady, kedy sa páchatelia vydávajú za pracovníkov plynární, elektrární, vodární, 

sociálnych úradov, poisťovní, dôchodkových úradov, červeného kríža alebo iných inštitúcií a 

priamo v obydlí seniorom predstierajú ponuku rôznych služieb alebo vrátenie preplatkov, či 

inkasovanie nedoplatkov (napr. odpočet elektriky, vrátenie preplatku za vodu, plyn, výhru v 

lotérii, zvýšenie dôchodku, príplatky k dôchodkom, sociálny príspevok, funkčnosť 

elektrických zásuviek, kontrola plynu). Pôsobia veľmi dôveryhodne, často sa preukazujú 

falošnými preukazmi a vo väčšine prípadov predstierajú, že im prišli vrátiť rôzne preplatky na 

poskytnutých službách. Vyhovárajú sa, že majú len bankovku vyššej nominálnej hodnoty ako 

je výška preplatku, ktorý prišli vyplatiť. Preto požiadajú seniora, aby im rozmenil bankovku, 

príp. vydal. Avšak jediným cieľom páchateľov je lokalizovať miesto úspor seniora, odpútať 

jeho pozornosť a v nečakanej chvíli ho okradnúť.     

 



 

5.         Príslušníci PZ, pracovníci SBS, vedúci bánk   

- ide o prípady, kedy sa páchatelia predstavujú ako príslušníci PZ a žiadajú seniorov priamo na 

ulici, aby im vydali všetky peniaze, nakoľko je podozrenie, že v obchode platili falšovanými 

bankovkami, často s nimi idú do ich príbytkov pre peniaze, ktoré majú doma. Existujú 

i prípady, kedy páchateľ oslovuje seniorov priamo v ich príbytkoch ako príslušník kriminálnej 

polície s tým, že odhaľuje medzinárodný prípad falšovania peňazí a musí skontrolovať všetky 

peniaze čo majú doma, požiada seniorov o predloženie všetkých peňazí ku kontrole. Tiež sa 

vyskytli prípady, kedy páchatelia oslovovali seniorov ako pracovníci SB alebo vedúci bánk 

s tým, že  im boli z bankomatu alebo z banky vydané falošné peniaze,  a preto žiadajú, aby im 

ich vydali späť, že sa za to ospravedlňujú a peniaze im vymenia.  
 

6.        Predajné akcie  

- ide o prípady, kedy bol seniorom na predajných, prezentačných alebo iných akciách 

usporiadateľmi alebo predávajúcimi ponúkaný na predaj pod rôznymi nekalými obchodnými 

praktikmi, podvodným spôsobom, vyvíjaním  nátlaku, obmedzovaním osobnej  slobody  alebo  

inými nekalými spôsobmi (napr. dlhé presvedčovanie, násilné vnucovanie, poskytovanie  

výhodných úverov alebo pôžičiek) nekvalitný alebo predražený tovar, príp. iný tovar ako ten, 

ktorý bol ponúkaný resp. predvádzaný na predajnej akcii.  

7.           Iné legendy   

- ide o použitie iných legiend, ako sú vyššie uvedené, ktoré páchatelia používajú na to, aby 

podvodne    vylákali od  seniorov peniaze alebo cenné predmety, nakoľko nie je možné všetky 

legendy vymenovať, z dôvodu, že páchatelia sú sofistikovaní a neustále vymýšľajú nové 

legendy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


