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Projekt „Zaostrené na seniorov“ vychádza z predpokladu, že seniori sa stávajú častejšie 
terčom pre podvodníkov a zlodejov, ktorí využívajú ich vek, dôveryhodnosť 
a neinformovanosť na páchanie trestných činov. 
Aj v súčasnosti sa stále rozmnožujú prípady, kde starší ľudia sa stávajú obeťami podvodníkov 
a zlodejov, ktorí ich často oberú o celoživotné úspory, pripravili sme  v spolupráci 
s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi vzdelávací projekt  zameraný           
na prevenciu kriminality v okresoch Prievidza a Partizánske. 
 
Projekt je realizovaný prostredníctvom besied so seniormi, členmi klubov dôchodcov 
v jednotlivých obciach regiónu a prostredníctvom  metodicko-informačných materiálov. 
Veríme, že osobné stretnutie s členom policajného zboru je viac účinné ako varovania 
z médií.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciele projektu: 
• minimalizovať trestnú činnosť páchanú na starších ľuďoch, 

obmedziť možnosti podvodníkov informovanosťou tejto 
kategórie ľudí, a tak zabrániť tomuto typu trestnej činnosti  
v našom regióne 

• oboznámiť seniorov s konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali 
a poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci využívajú. Dať im 
návody a odporúčania, čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej 
situácie a čoho sa vyvarovať v prípade stretnutia s páchateľmi 
uvedených trestných činov 

• naučiť starších ľudí brániť sa proti akýmkoľvek podobným 
prejavom voči ich osobe, zvýšiť dôveryhodnosť polície 
u starších občanov 

• upozorniť  na riziká úrazov v cestnej premávke v dôsledku 
vlastnej nepozornosti 

 



 
Témy, ktorým sa v rámci besied venujeme: 
 

1. Ako sa nestať obeťou podvodníka  
(podvodníci v oblekoch verzus podvodníci v teplákoch) 

2. Konkrétne prípady obetí trestného činu, ktoré sa stali v našom regióne 
3. Riziká úrazov v cestnej premávke 
4. Význam nahlásenia páchania trestného činu na políciu, kde sa seniori môžu obrátiť 

so žiadosťou o pomoc, ak sa stali obeťou trestného činu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
V rámci projektu zabezpečujeme seniorom                               V časti o bezpečnosti v doprave                        
testovacie perá na overenie pravosti eurobankoviek.                 im poskytujeme reflexné pásky. 
 
 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov  

Nadácie Orange. 

 
 

 
Dôležité telefónne čísla: 

 
Integrovaný záchranný systém 112 
Štátna polícia 158 
Mestská polícia 159 
Záchranná zdravotná služba 155 
Požiarnici 150 
Informácie Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Prievidza 
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