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Vec
PodkladY do PreventívnYch opatrení na ochranu
seniorov pred podvodnými konaniami pod
vYmYslenými legendami a domácim násilím v
súvislosti s pandémiou ochorenia CoVID _ l9
- žiadost'o spoluprácu

Policajný zbor aj v Čase Pandémie spósobenej
ochorením COVID-I9 upozorňuje občanov,
najmá seniorov na Páchanie podvodov'a
uraaÁzi poá uyroyslenými legendami sróznymi
emotívnYmi Príbehmi,. ktorými sa podvodníci
srražia ži"kut,-dóveru ,.nio.oir, dostat, sa do ich
PríbYtkov, lokalizovat' miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli
od rrich podvodne vylákat,
alebo ich okradnút'o celoživotnéúspory.
Podvodníci najěastejŠie volajú seniorom na ich pevné
lirrky alebo mobily, ako ich príbuzní
(naPr, vnuk, syn, brat) a súrne
ziáaaii- ;;;H;;".;i;;' ,^ rózne účely.
_
TieŽ sa Predstavu-jú ako lekári a oznámia
seniorom, ir'r,cn príbuzný spósobil vážnu dopravnú
nehodu, leŽÍ v nemocnici, nemóŽe komunikovat',
iebo si pri nehode odhryzol jazyk asúrne
Potrebuje Peniaze na vYPlatenie Škody,ošetrenie aneoznámenie prípadu
polícii. Vyskytujú
sa aj PríPadY, kedY.sa
Páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci ólektrární, plynární
alebo
vodární (zneuživajúcsituáciu pri ódpise elektrickej
.n..gi., vody alebo plynu).
V súvislosti So vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa
vyskytli prípady,
kedY Podvodníci kontaktovali seniorov teleťonicky
že
im
prídu
,
zmerat,
teplotu, ponúkali
im na predaj rózne filtre, dezinfekčné gély ao.h.unnt'.ťŇku.
Páchatelia seniorov vŽdY dórazn,e žiadajú,
aby nikoho z príbuzných nekontaktovali,
s nikým túto záleŽitost'nepreberali astriktne
aČar|ziurát, ich pokyny. Umyselne volajú
viackrát
Za sebou, abl seniorom zabránili, kontaktovat' ,uoii.r. píiaurnv"Á
ui.uo
iné
osoby,
ktorým dóveruiÚ, Pre
Peniaze chodia osobne atiež ponúkaný tovar prinesú seniorom
do ich príbytkov.

alebo známi

-

Nie je

vYlúČené,Že seniorov, móžu páchatelia kontaktovat,

aj osobne priamo
v ich PríbYtkoch s Ponukou róznych služieb
(*p..
potravín) alebo predaja liekov
na ochranu pred koronavírusom alebo rra podporu
";kupsystému.
imunitrrého
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V tejto súvislosti Policajný zbor
1.

,,

,uPqzor{uie seniorovo abY boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich
telefonicky kontaktujú z,rilznych príčin(napr. *."uni.
teploty, p".au; filtrov,
ochranných rúšok,dezinfekčných géIov a poa) a žiadajú
oa ,ri.n [e oiurrr"
odporúčaseniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom
rozhovore §
neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných
alebo iných osób, ktorym
dóverujúo

3.

wzýva seniorov, aby nevyberali sv.gie_ finančnéúspory pre cudzie
osoby zo
svojich ÚČtov alebo vkladných knžiek a nedávail peniaze
osobám, ktoré

nepoznajú,
4.
5.

odPorrtČa .s9niorom. aby nevpúŠt'alicudzie osoby
do svojich príbytkov a boli
opatrní pri internetových nákupoch a overili si preáajcov
e-shopov,

žiada seniorov,

ab_y
týchto prípadoch, alebo v prípadocho kedy vzniká
_v
Pod_ozrenie z Podvodného konania, ihneď kontaktovaŮ roncal
na čísle
,r158...
"ý

,i;;

Za ÚČelorn realizácie Preventívttych opatrení, ktorýclt ciel'oln je
zan-teclzit, prípadonr protiprávneho
kottania voČi seniorilnr, VáIrl v prílohách zasielaIne
infoi"mačnéletáky a plagáty vypracovatté Ira ochratrlt

seniorov Pred Podvodníltnri azlocle.jmi av.prílohe č.4
najnovší iiforniařlrý I"ián zanreraný na rady
aodPorúČania Pre seniorov reagLrjúce na ocltrantr p."a
poauoJttíknri zneužívajúcirnivzniknLttú situáciu
Pandérnie ochoreltia COVID-l9, sPracovaný v rárrici re'alizácie nároclného pro1"l.tu
,,Zlepšetlie prístupLr
obetí trestných Činov k slrrŽbám a vytvorenie kontaktných
bodov pre obete,.. Tetrto náro<lrrý projekt je

realizovarlý odborom Prevencie krinrinality Karrcelárie
nrinistra vtrútra Sloverrskej republiky.
Proiekt je PodPorovaný z Íirrančnýchprostriedkov
Er_rrópskeho sociálnelro foncltr.

TaktieŽ Vám oznamujeme, Žev rálnci Slovenskej republiky
boli zaznalnenané rózne lroaxy, najrná
napr, o vyrobení'r;"[u nu r.oronavírus. Takisto boli
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Pred nákuPom liekov na internete je potrebné si overit'zdroj (predajcu)
a nenakupovat, z
neoverených zdrojov (Predajcov), Ll ktorých hrozi riziko
predaja falšovaných liekov
(nePovolených a neschválených liekov) a ochrannych
prostriedilov ivrátane dezirrfekčných
gélov), Podl'a Platnej legislatívy je na územíSlovanskej
republiky možný predaj len
registrovaných liekov, ktoré nie sú viázané na.lekársky
p."api, (tzv. vofnop."aa.lrre'ti.fi3,a,",
Ústav na kontrolu lieČiv na svojej internetovej stránké
nu ud..r", https://u,iň.sukl.sk/ informuje
vY,!áv| upozorneni u á1 , súvislosti s pandémiou
*'
ochorenia CoVID-19
_"",Ť]::*Ť:l^1'"o"*:
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Vere-jnost'si mÓŽe tieŽ overit' internetového predajcu
i na internetovej stránke Slovenskej
obchodnej inšPekcie na adrese: https://www.soi.sk/,
ta.í.,r";;;;Úlrt.ň"ii" ny zoznam

rizikových e-shoPov, uPozornenie na internetové obclrody,
ktoré po uskutočnení objednávky
a jej následnom zaPlateni, tovar spotrebitel'ovi
nedoiučia a praktiky prevádzkovatel,a
internetového obchodu, ktorý po objeánaní dezinfekčného
prostriedku na ruky spotrebite1,om

obsalrujťrce

prípadne

infi

1nLl

tcktrtirru

pod

V PríPade, ak. niekto vykonáva predaj falšovaných liekov alebo ochrannýclr prostriedkov
(vrátane ochranných masiek, gélov a pod,), móže sa okrem iného (do úvahý
móže pripadat,
i trestný Čin ,,Podvod" podl'a § 22l Trestnélro zákona) dopustit' trestného činu
,,ohró zóvania
zdtavia nePovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckynri pomóckami" podl,a 170 Trestného
§
zákona, trestného ěinu ,,Neoprávneného zaobchádzania Jliekmi, liečivami izdravotníckymi
Pomóckami" Podl'a § l70a Trestného zákona, trestného činu ,,Falšovania liekov a zdravotníókej
PomóckY" Podl'a § 170b Trestného zákona alebotrestného činu,,Porušovaniapráv kochrannej
známke, oznaČeniu póvodu výrobku a obchodnému menu" podl'a § 28l Trestného zákona,

V Čase Prijatých mimoriadnyclr opatrení proti šíreniuCOVID-19 Policajný zbor
uPozorňuje tíeŽ na riziko nárastu prípadov domáceho násilia. Domáca izolácia v spoiočnom
Priestore snásilníkom móŽe spósobit'stupňovanie agresívnych prejavov násilníka azároveň
mÓŽe Predstavovat'PrekáŽky na vyhl'adanie pomoci a kontaktovanie policajného
zboru, nakofko
obet' je pod dohl'adom násilníka.

Policajný zbor v tejto súvislosti

l.
2.

3.
4.
5.

uPozorňuie obete, Že domáce násilie neprestane samo a m6že sa stupňovat,
odPorúČaobetiam neváhat' a kontaktovat'Policaj ný zbor na telefónnom čísle158,
ktoré je dostupnó nepretrŽite, pričom na telefonické kontaktovanie móžu vyžit;
situácie bez Prítomnosti násilníka v domácnosti, pripadne situácie, kedy sa sami
móŽu vzdialit' z domácnosti bez priamej príiomnosti násilníka, napríklad
vYsYPanie odPadkov, vyprázdnenie poštovej schránky, nákup potravín, liekov
a podobne,
odPorúČa,abY obete o domácom násilí nemlčali a ak majú možnost', aby sa
zdóverili inej osobe (nemusí to byt' príbuzný, m6že to byt' ďt etotv.t iná osoba,
ktorej ddverujúo napr. kamarátka, susedia a podobne),
dáva do Pozornosti bezplatnú non-stop Linku pre ženy zažívajúcenásilie 0800

2l2;

tejto linky

212
disponujú akiuáInymi info".áciami
Poradkyne
o Pomáhajúcich organizáciách a sú pripravené poskytnút' obetiam domáceho
násilia rady a odporúčaniana riešenie situácie,

aPeluie na obČanov, ktorí majú poznatok o tom, že v ich okolí dochádza
k domácemu násiliu, aby neváhali ihned' kontaktovat' Policajný zbor na
telefónnom ČÍsle158; oznámenie domáceho násilia polícii móže zabránit, v
pokračovaní násilia a tym ochránit'obete domáceho násilia.

Policajný zbor ubezpečuje, že prípadom domáceho násilia venuje zvýšenúpozornost,
násilia pristupuje citlivo a empaticky. Policajný zĚorje povinný prijat, a
preverit' každéoznámenie domáceho násilia, to piatí aj v čase r,lrhlásenia núdzového
Či mimoriadneho stavu. PríslušníciPolicajnélro zboru, v praxi, Uazai, jednotlivý
prípad
dorrráceho násilia vYhodnocujú a realizujú v súlade s platnou iegislatívou u ,,i nu tietó piipaay
a k obetiarn domáceho

vyškolení."

V tejto súvislosti si Vás dovofujem požíadaťo oboznámenie občanov vo Vašej obci s
obsahom tohto listu tak, aby verejnosť, najmá seniori, boli informovaní o najčástejších
sPÓsoboch Páchania trestnej činnosti a najefektívnejšíchmožnostiach ochrany pred iouto
trestnou Činnost'ou, formou vyvesenia informačných letákov na prístupných miesiach (napr.

PoŠtY,obchodY, obecné ÚradY, úradne tabule) alebo formou krátkeho upozornenia v obecnom
rozhlase.

ZaYašu spoluprácu Vám vopred d'akujem.
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Príloh

(zaslané e l ektroni cky )

plk. JUDr. Jaroslav Sedlák
riaditeť
okresného riaditefstva pz v košiciach - okolie
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