
Bulletin k projektu

Vrásky na tvári 
nemusia byť 

vráskami na duši

Prevencia kriminality seniorov

Bulletin_A5  13/04/2015  09:20  Stránka 1



Úvodné slovo 
Milí čitatelia, v ruke držíte malú informačnú brožúrku, ktorú sme pre vás zostavili my, koordinátori

a dobrovoľníci Seniorského informačného centra. Počas celého roka 2014 sme neúnavne cestovali po
Slovensku a prinášali spolu s rôznymi pozvanými hosťami a odborníkmi do vašich miest a obcí informácie,
novinky, rôzne pomôcky a rady na tému prevencie kriminality.  

Projekt ,,Vrásky na tvári nemusia byť vráskami na duši” bol primárne zameraný na staršiu populáciu
ľudí žijúcich na Slovensku a na pomoc pri starnutí bezpečne, bez obáv a strachu. Aj seniorská generácia
má ako každá iná veková  skupina rôzne potreby, ktoré však zatiaľ u nás dostatočne nie sú uspokojené,
či už ide o sociálny alebo zdravotný aspekt, čoraz menej dokážu kráčať životom samostatne a okrem
toho ich neblahé postavenie v spoločnosti, dôverčivosť a potrebu socializácie a komunikácie zneužívajú
rôzne kriminálne živly. Ich situáciu sme sa snažili zlepšiť systémovou spoluprácou a osvetou a to hlavne
za pomoci nami vytvorených pomôcok, akými sú Seniorská karta, bezpečnostná nálepka na dvere, bez-
pečnostné zámky na dvere, reflexné pásky, a taktiež premietaním dokumentárneho filmu „Šmejdi“ spo-
jeného s prednáškami spolupracujúcich odborníkov z odboru a podnetnými diskusiami na dané aktuálne
témy. O jednotlivých pomôckach a akciách si môžete bližšie prečítať na nasledujúcich stranách.

Celý projekt Vrásky sa realizoval vzdeláva-
cou formou, a to formou preventívnych ak-
cií spojených s prednáškami v daných okre-
soch, premietaním dokumentárneho filmu
s názvom Šmejdi, vydaním špeciálneho čísla
Hlasu Regiónu s touto témou, poradenskou
činnosťou osobne v priestoroch nášho sídla
v Malackách alebo telefonicky, a mediálnou
činnosťou, teda letákovou formou, aktuali-

záciou našej webovej a facebookovej stránky a vystupovaním a zviditeľňovaním projektu v médiách.
Týmito formami sme chceli podporiť schopnosť rozlíšenia možného ohrozenia v prípade morálnej,
ekonomickej, materiálnej ako aj zdravotnej ujmy, ale hlavne ako takýmto situáciám vôbec predchádzať
a ako sa v prípade potreby efektívne brániť. Projekt si našiel svojich priaznivcov nielen vo vyššej vekovej
kategórii, ale zaujal aj mladšie generácie, ktorým osud ich rodičov a starých rodičov nie je ľahostajný. 

Tematickými okruhmi preventívnych programov v roku 2014 boli nekalé predvádzacie akcie, ne-
bankové subjekty, majetková kriminalita, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, rôzne druhy

násilia, bezpečie doma a na ulici, všeobecná informovanosť, prvá pomoc. Vzhľadom k tomu,
že projekt bol kvalitne prezentovaný a aj medializovaný, podarilo sa nám osloviť od-

hadom cez 600 000 obyvateľov rôznych vekových kategórií.

Vystúpenie v rádiu Lumen dňa 28. októbra 2014

2

Seniorské informacné 
centrum, o.z.

ˇ

Bulletin_A5  13/04/2015  09:20  Stránka 2



3

Naše turné sme začali úvodným workshopom v Malackách a Krupine, pokračovali sme vo Zvolene,
Dudinciach, Mýtnej, Stupave, Súdovciach, Bánovciach nad Bebravou, Lozorne, Žarnovici, Žiline, Kremnici,
Kuchyni, Závode, Hontianskych Moravciach, Janovej Lehote, Zohore, Hronskom Beňadiku a mnohých
ďalších obciach a mestách. Pozvanie na prednášky a do diskusie prijali viacerí odborníci z odboru,
medzi inými sme spolupracovali s Ministerstvom vnútra SR, s riaditeľom odboru prevencie kriminality
Ing. Jozefom Halcinom a JUDr. Monikou Jankovskou z Ministerstva spravodlivosti.  Radi sme prijali po-
zvanie do Rádia Lumen a rozhlasu RTVS, do rubriky Občan, kde ste si mohli vypočuť v priamom
prenose aktuality z nášho združenia a z celého projektu. Vďaka tejto medializácii sa nám ozvali so žia-
dosťou o radu alebo zaslanie materiálov aj ľudia z okresov, ktoré neboli do prvej etapy turné zahrnuté,
najväčšie pozitívne ohlasy a záujem o tému sme zaznamenali na východnom a strednom Slovensku.
Teší nás, že na prevenčných akciách sa podľa našich štatistík zúčastnilo cca. 168 000 osôb rôzneho
veku a o cca 30 % stúpla návštevnosť našej webovej aj facebookovej stránky.

Príjemné stretnutie 
a prednáška 
so seniormi z Dudiniec
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Prednáška za účasti poslan-
kyne NR SR - Viery Šedivcovej,
štátnej tajomníčky ministerstva
spravodlivosti Moniky Jankov-
skej a riaditeľa Odboru prevencie
kriminality kancelárie ministra
vnútra Slovenskej republiky Jo-
zefa Halcina

Úvodný workshop k projektu
v Banskobystrickom kraji

Prednáška 
v Janovej Lehote

Prednáška 
organizovaná 
v Malackách

Bulletin_A5  13/04/2015  09:21  Stránka 4



5

Prednáška 
organizovaná 
v Malackách

Stánok Seniorského informačného
centra na oslavách 770. výročia
mesta Krupina

Prednáška v obci Zohor

Prednáška v obci Terany
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Pozvánka na prednášky 
v Bánovciach nad Bebravou

Prednáška v Bánovciach nad Bebravou,
hosťom bola MUDr. Alenka Richterová

Informatívna nálepka a bezpečnostná zámka
– užitočné pomôcky na dvere

Dnešná doba je bohužiaľ omnoho krutejšia voči starým ľuďom, než tomu bolo za ich mla-
dých čias. Preto sme pre vás spolu s odborníkmi na prevenciu kriminality pripravili informa-
tívnu nálepku na dvere. Vzhľadom na to, že mnoho ľudí často otvára dvere po zazvonení
alebo zaklopaní takmer okamžite, bez predošlej kontroly identity návštevy, na nálepke je vý-
stražný text, NEOTVÁRAJTE CUDZÍM ĽUĎOM“. Nikdy totiž neviete, či za dverami nie je ne-
jaký agresívny človek, zlodej alebo podvodník, ktorý vám chce nejakým spôsobom ublížiť.
Preto je vhodné, aby ste si na dvere zvnútra, najlepšie v úrovni očí alebo pod ,,kukátko“, nalepili
túto nálepku ako pripomienku dobrej rady. Okrem toho je na nej uvedené číslo tiesňovej
linky 112. Na toto číslo volajte, ak by vás niekto ohrozoval, chcel by sa vám násilím dostať do
domu, alebo by ste mali zdravotné problémy. Pamätajte, prosím, aby ste počas prípadného
volania uviedli presne tieto informácie:

1. svoje meno,
2. presnú adresu,
3. miesto bydliska,

4. čo sa stalo,
5. vaše mobilné číslo, aby vám príslušní ľudia

mohli zavolať, keď prídu k dverám.
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Túto informatívnu nálepku je možné získať na rôznych akciách po celom Slovensku, ktoré
organizujeme, taktiež sa po ňu môžete zastaviť v našej kancelárii, prípadne vám ju zašleme
poštou. Zároveň nás teší, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality môžeme občanom, ktorí to najviac potrebujú, t.j. starším, osamelým
ľuďom, alebo ľuďom ži-
júcim v oblastiach so
zvýšenou kriminalitou,
predať okrem spomí-
nanej nálepky aj bez-
pečnostnú zámku na
dvere. Ak máte vo svo-
jom okolí niekoho, kto
by tieto bezpečnostné
pomôcky potreboval,
neváhajte nás kontak-
tovať.

Senior karta – 
nevyhnutný spoločník na ceste životom

Jeden z prvých počinov Seniorského informačného centra, mnohým aj z médií známa jed-
noduchá pomôcka, ktorá však môže pomôcť ochrániť zdravie, či zachrániť ľudský život – aj
to je Senior karta. Do dnešného dňa sme v rámci celého Slovenska rozdali do rôznych zdru-
žení, organizácií alebo jednotlivcom desaťtisíce týchto kartičiek, realizovalo sa nieko a dúfame,
že sa stali súčasťou každodenného života mnohých seniorov. Senior karta je malá a skladná,
preto je možné nosiť ju stále so sebou, napríklad v peňaženke alebo v dokladoch. Jej vyplne-
ním a využívaním pomôžete najmä sebe, ale aj ľuďom vo vašom okolí, ktorí tak budú vedieť
v prípade núdze správne reagovať. Nielen starším sa totiž stáva, že napríklad v horúčavách
odpadnú, vplyvom stresu a zmätku stratia orientáciu, zabudnú cestu domov, alebo sa im
prihodia nejaké zdravotné ťažkosti a nebudú môcť komunikovať s okolím. Práve vďaka Senior
karte vám však okolie bude nápomocné, kedže obsahuje základné údaje a najdôležitejšie in-
formácie.

Identifikuje držiteľa karty, obsahuje kontakt na ošetrujúceho lekára a informáciu o vašej
krvnej skupine. Rovnako ponúka priestor pre vyplnenie kontaktu na ľudí, ktorí
vás poznajú a vedia pomôcť, či okamžite poradiť. Často môže napríklad
len vynechaná dávka lieku spôsobiť nepríjemné následky. Odporúčame

NIKDY !!!

SOS 112

NEOTVÁRAJTE
CUDZÍM ĽUĎOM
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meno:

priezvisko:

ošetrujúci lekár:

kontakt: krvná 
skupina:

SENIOR KARTA
www.seniorskeinformacnecentrum.sk

Rady seniorom • Prevencia kriminality • Ministerstvo vnútra SR • www.minv.sk

Vydáva ministerstvo vnútra SR v spolupráci so seniorským informačným centrom

• SOS 112
• HASIČI 150
• RZP 155
• POLÍCIA 158 

www.seniorskeinformacnecentrum.sk

Sme aj na facebooku: facebook.com/seniori.malacky

DÔLEŽITÉ KONTAKTYnázov lieku: dávkovanie:KONTAKTNÁ OSOBA
meno:

kontakt:

POZNÁMKY a UPOZORNENIA

preto zapísať si všetky vaše lieky a ich dávkovanie do príslušnej kolónky na karte. Takisto na
svojej osobnej kartičke nájdete najdôležitejšie telefónne čísla – každý si určite povie, že ich
pozná naspamäť, ale sú vynimočné situácie, kedy sa človeku môže popliesť hlava, alebo si
v strese nebude vedieť spomenúť. Senior karty si je samozrejme možné vyzdvihnúť na každej
našej akcii, v kancelárii, alebo vám ju v prípade záujmu zašleme poštou. Dúfame, že sa táto
karta stane užitočným spoločníkom pre vás aj vašich blízkych, na druhej strane však pevne
veríme, že ju nebude nutné často využívať a bude vám slúžiť hlavne ako preventívna po-
môcka. Budeme taktiež veľmi radi, ak nám napíšete svoju odozvu a skúsenosti.

O úveroch a pôžičkách však platí staré zlaté „dvakrát meraj a raz rež“. Ak si chcete zobrať pôžičku, tak
predovšetkým nekonajte unáhlene a riadne si prečítajte úverovú zmluvu, alebo zmluvu o pôžičke. Ak si

chcete zobrať tzv. rýchlu pôžičku, je treba sa oboznámiť s obchodnými podmienkami
poskytovateľa takejto pôžičky ešte predtým, než uskutočníte telefonát, či pošlete

sms, ktorou si pôžičku objednáte. 

V dnešnej dobe malých príjmov a veľkých životných výdavkov sa obyčajní občania, osobitne
to platí o dôchodcoch, dostanú do situácie, kedy sú nútení vyriešiť nedostatok peňazí,
prevzatím pôžičky, alebo úveru. A nájsť spoločnosť poskytujúcu pôžičky nie je naozaj problém. 
Na ľudí číhajú z televíznych reklám, plagátov a nejeden raz vám obchodný zástupca zazvoní
aj pri dverách. 

Seniorské informačné centrum radí:

Ako sa nestať obeťou
nebankových subjektov
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Overte si podmienky pôžičky v banke  
Predtým, ako si vezmete úver, či pôžičku, choďte sa presvedčiť do bežnej banky o tom, aké sú bežné úroky

a iné podmienky banky za poskytnutie sumy, ktorú si chcete požičať inde ako v banke. Ak Vám niekto
ponúka úver, ktorý sa výrazne líši od podmienok poskytovaných v banke, najmä ak je úrok oveľa vyšší,
zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo podmienky splácania sú oveľa prísnejšie, radšej sa poobzerajte po
inom možnom zdroji peňazí.

Požiadajte o pomoc skúsenejšiu osobu 
Ak nemáte s úvermi či pôžičkami skúsenosť, ste staršími občanmi, alebo ste pod momentálnym finančný

tlakom či v inej núdzi, nekonajte sami. Vezmite si na pomoc buď svojho skúsenejšieho rodinného príslušníka,
alebo iného známeho.

Najlepšie je ak máte možnosť vziať si so sebou právnika. V každom prípade sa postarajte, aby iná
zodpovedná a nezaujatá osoba bola s vami   tak pri podpisovaní zmluvy, ako aj pri preberaní peňazí.  

Z dôvodu malej skúsenosti, peňažnej núdze a najmä dôverčivej náture dôchodcov dochádza k prijatiu
pôžičky za veľmi nevýhodných podmienok.

Tie potom môžu mať katastrofálne dôsledky. Senior môže prísť napríklad aj o strechu nad hlavou a to aj
pre malú pôžičku. 

Zmluvu si poriadne a v pokoji prečítajte
Ak Vám poskytovateľ pôžičky poskytuje úver na základe formulárovej zmluvy, ktorú vopred pripravil,

riadne a v pokoji si ju preštudujte. Zmluvu dajte prečítať aj nejakej tretej zodpovednej osobe. Časť zmluvy,
ktorá sa týka vás, nechajte vyplniť poskytovateľovi pôžičky alebo jeho právnikom. 

Za žiadnu cenu sa nenechajte dostať pod tlak! Osoba, ktorá vám peniaze priniesla môže naliehať na
rýchle podpísanie zmluvy. Neobvyklé nie je ani tvrdenie, že podpisujete len formality a papiere ani
nemusíte čítať! Veľká obozretnosť je vždy na mieste!

Pozor na správny názov pôžičky
Pokiaľ si beriete bezúčelovú pôžičku,

presvedčte sa, že v texte zmluvy je uvedené
slovo „spotrebiteľská pôžička“ alebo „spot-
rebiteľský úver“, alebo že zo zmluvy vyplýva,
že sa skutočne jedná o spotrebiteľský úver,
alebo pôžičku. 

Ak si beriete bezúčelovú pôžičku, na
bežné životné výdavky, nikdy nepodpisujte
pôžičku, kde sa uvádza, že si peniaze po-
žičiavate na „podnikateľské účely“ a po-
dobne. Pokiaľ vám niekto tvrdí, že je to
iba formalita, klame vás. 

Bulletin_A5  13/04/2015  09:22  Stránka 9



Ak sa nejedná o spotrebiteľský úver, strácate totiž podstatnú časť právnej ochrany, ktorú Vám
v maximálnom rozsahu garantuje súčasná legislatíva v oblasti spotrebiteľských úverov a ochrany
spotrebiteľov. Preto, ak poskytovateľ úveru priamo v zmluve o úvere, či pôžičke výslovne, najlepšie v nadpise
zmluvy neuvádza „Spotrebiteľský úver“ alebo „Spotrebiteľská pôžička“, je dôvod na zvýšenú ostražitosť.

Najdôveryhodnejšie sú banky  
Pokiaľ je to možné, berte si pôžičky od štandardných a klasických poskytovateľov, ktorými sú banky. Postup
bánk je prísne kontrolovaný Národnou Bankou Slovenska a banky taktiež spravidla rešpektujú
dlhodobo zaužívané dobré mravy pri poskytovaní úverov a pôžičiek, ktoré sú chránené a zákonom. 

Medzi dobré mravy, ktoré sú chránené právom, tým, že ak sa podľa nich nepostupuje, môže byť zmluva
napadnutá ako neplatná, patria v pôžičkách a úveroch najmä nasledovné zákazy: 
• zákaz neprimerane vysokých úrokov, 
• zákaz neprimerane vysokých úrokov z omeškania, zmluvných pokút a podobne,
• zákaz požadovať neprimerane vysokú zábezpeku – napr. záložné právo na dom, či inú nehnuteľnosť pre

drobnú pôžičku, 
• zákaz ponechať si zábezpeku (ktorou môže byť aj dom, byt, či iná nehnuteľnosť) ak dlžník nesplatí dlh,

povinnosť vyplatiť rozdiel medzi dlhom a cenou zábezpeky dlžníkovi. 
V dôsledku porušenia týchto nepísaných pravidiel pri poskytovaní pôžičiek a úverov môže byť

zmluva napadnutá na súde a ak ste v dôsledku takéhoto konania prišli pre pôžičku o svoj domu či byt,
môžete sa domáhať aj jeho vrátenia – teda určenia, že takýto dom alebo byt je stále Váš. 

Neberte si pôžičku, kde sa píše:
• že veriteľ má právo použiť na vymoženie svojich dlhov svojpomoc, napr. že Vás môže bez súdneho príkazu

„vypratať“ z domu, bytu či inej nehnuteľnosti, ktorú ste poskytli na zábezpeku 
• že v prípade sporu medzi dlžníkom a veriteľom bude rozhodovať „rozhodcovský súd“. 

Žiadajte, alebo hľadajte takého poskytovateľ pôžičiek alebo úverov, ktorý v zmluve výslovne uvádza, že „v
prípadných sporoch bude výlučne rozhodovať riadny súd Slovenskej republiky“. 

U notára len overujete podpis 
Ak od Vás niekto pri poskytovaní pôžičky požaduje, aby ste podpísali u notára notársku zápisnicu, najmä

zápisnicu o uznaní dlhu, takzvanú exekučnú zápisnicu, odporúčame vám, aby ste si takúto pôžičku
radšej odmietli. 

Ak už ste u notára, napr. z dôvodu overenia podpisu, uistite sa priamo u notára, že nepodpisujete žiadnu
notársku exekučnú zápisnicu a že neuznávate žiaden dlh, ale len overujte svoj podpis. Nezabúdajte, že ľahko
získaná pôžička neznamená, že sa bude aj ľahko splácať. Bohužiaľ tomu býva skôr naopak. 

Vypýtajte si presný splátkový kalendár
Každá pôžička či úver predstavuje zaťaženie Vášho každomesačného rozpočtu. Uistite sa preto pred jej

prijatím, schopnosť ju pravidelne a v plnej výške splácať. Za týmto účelom je možné požiadať
o výpočet výšky každomesačnej splátky vrátane úrokov. 
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Ak sa totiž „prerátate“ a neskôr zistíte neschopnosť splácať pôžičku, okrem samotnej mesačnej splátky
pribudnú k sume aj úroky z omeškania. Potom už prichádzajú na rad firmy, ktoré si pohľadávky voči vašej osobe
uplatňujú. Neskôr prichádzajú náklady súdneho a exekučného konania.  A nejedenkrát sa už stalo, že pre
pôžičku prišli ľudia o domov. 

Seniorské informačné centrum OZ v spolupráci s JUDr. Stanislavom Irsákom

Čo sa nám vďaka projektu podarilo
1. výrazne sme zvýšili informovanosť v oblasti prevencie kriminality seniorov prostredníctvom pred-

nášok, dokumentov a médií

2. zaznamenali sme obrovský záujem o tieto akcie a aktivity nielen u vekovej kategórie 60+, ale aj u
mladšej generácie prichádzajúcej do styku so seniormi, starostov obcí, primátorov, rôznych organi-
zácií a bežných ľudí z celého Slovenska

3. podľa našich štatistík prekvapivo oveľa väčší záujem o tieto aktivity po prednáškach a po mediálnych
výstupoch prejavili občania na strednom a východnom Slovensku, kde plánujeme zaškoliť viac dob-
rovoľných koordinátorov

4. aj vďaka našim akciám a podnetom z nich sa uskutočnila novela zákona č. 108/2000 Z. z. o podo-
movom a zásielkovom predaji

5. nazbierali sme veľa podnetov a nových informácií pre druhú etapu projektu,s názvom Zastavme
násilie - pomáhajme seniorom, ktorý je už pripravený

6. uzavreli sme veľa nových zmlúv o spolupráci s rôznymi združeniami a organizáciami, okrem iného
so Slovenským zväzom telesne postihnutých, Združením žien Slovenska, Kardioklubom Slovenska,
Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Vidieckym parlamentom

,,Dôveruj, ale preveruj!“
Naším primárnym cieľom bolo a naďalej zos-

táva vzbudzovať záujem celej spoločnosti o túto
problematiku, pripravovať a informovať senior-
skú časť obyvateľstva na vyvíjajúce sa trendy, na-
koľko sa toto všetko týka nielen súčasných, ale aj
budúcich seniorov.

V činnosti plánujeme pokračovať aj počas
roku 2015, prednášky sa v spolupráci s odborní-
kmi chystáme obohatiť o nové a aktuálne témy
ako sebaúcta, sebapoznanie a jeho význam
v našom živote, sebaobrana pre seniorov - teória
a prax, ako sa chrániť pred sektami a falošnými
liečiteľmi, predchádzanie prepadnutiu a okrad-
nutiu a iné zaujímavé témy. Tešíme sa na stret-
nutie s vami!
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