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ĎALŠA OKRADNUTÁ STARENKA PRIŠLA O 3000,- € 

V Trenčianskom kraji  sme v poslednom období  zaznamenali  viacero  pokusov    podvodov  na

senioroch. Podvodné telefonáty sme zaznamenali v okresoch Trenčín, Partizánske, Púchov a Považská

Bystrica. Najviac ich bolo v Trenčíne. 

Žiaľ v meste Partizánske sa  90-ročná seniorka  nechala oklamať a prišla o 3.000,-€. Na pevnú

linku jej v dopoludňajších hodinách  najskôr zatelefonovala neznáma žena s tým, že chcela vedieť, či

má účet v banke. Po tom, ako jej seniorka povedala, že žiadny účet nemá, žena ukončila hovor Po

chvíli jej zazvonil telefón opäť. Tentoraz ju priezviskom oslovil neznámy muž, ktorý sa predstavil ako

nadporučík  Čentéš  z kriminálky.  Seniorke  uviedol,  že  ju  sleduje  ozbrojená  skupina  a preto  je

v nebezpečenstve.  Nakoľko ju chce uchrániť,  pretože ju  môžu okradnúť.  Uviedol,    aby vyhodila

z okna  všetky  peniaze,  čo  doma  má,  pričom   dole  pod  oknami  čaká  policajtka,  ktorá  peniaze

prevezme.

Seniorka bola spočiatku opatrná a nedôverovala mu. Ale keď videla, že na mieste, ktoré „policajt“

uviedol, stojí  žena, tak pomaly začala jeho tvrdeniam veriť. Zvlášť potom, keď jej muž uviedol, že

vec rieši NAKA a že ho uráža ako policajta, že mu nedôveruje. Jeho nátlak a strach z toho, že sa a jej

môže prihodiť niečo zlé zabral a seniorka vložila do plastového obalu 3 000,-€, ktoré vyhodila z okna.

Väčšina podvodných telefonátov bola priamo v meste Trenčín. Oslovených bolo 16 senioriek vo

veku od 65 do 91 rokov.  Najčastejším spoločným menovateľom vo všetkých prípadoch bolo,  že

seniorke zavolala  na pevnú linku žena,  ktorá  mala  sympatický hlas  a hovorila  peknou,  spisovnou

slovenčinou. Žena sa predstavila, že je z banky (raz ako zamestnankyňa, inokedy ako riaditeľka banky,

či dokonca všetkých bánk). 

Ďalším spoločným menovateľom bolo, že osloveným seniorkám povedala, že im odchádza z účtu

nejaká suma peňazí, alebo že bol zaznamenaný pokus o krádež z ich účtu. Následne žena povedala, že

ich prepojí na kriminálnu políciu. 

„Policajt“  osloveným seniorkám tvrdil,  že sa im práve chystá  niekto vykradnúť byt,  pýtal  sa,

koľko majú doma peňazí  a následne chcel od nich, aby z okna bytu vyhodili peniaze i všetky cennosti.



Zo všetkých oslovených senioriek v meste Trenčín, tomuto tvrdeniu neuverila ani jedna. Oslovené

seniorky uviedli, že počuli už o týchto podvodoch a ako sa snažia oklamať ich (či už prostredníctvom

polície, ktorá s nimi vykonala besedy, prostredníctvom Jednoty dôchodcov alebo mali informácie od

svojho pána farára) Taktiež boli  o legendách podvodníkov poučené od svojich príbuzných, detí,  či

vnukov.

PODVODNÍCI NEMAJÚ ZÁBRANY,  VYUŽÍVAJÚ STRACH A STRESOVÚ SITUÁCIU K
VYLÁKANIU PEŇAZÍ!

NEDAJTE SA OKLAMAŤ!

 ihneď po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný,
 obratom im zavolajte, overte si skutočnosti, ktoré vám boli oznámené v telefóne, 
 nikdy nedávajte  ani nezasielajte  peniaze cudzím osobám, aj  keď tvrdia,  že sú pre

vašich príbuzných, 
 cez telefón neposkytujte žiadne osobné údaje, 
 kontaktuje políciu na čísle 158.


