
AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODU! 

1. Buďte opatrní a podozrievaví! 

2. Pamätajte, že podvodníci zvyčajne vyzerajú veľmi slušne a správajú sa 

zdvorilo! 

3. Pamätajte na to, že niektoré inštitúcie návštevy priamo v domácnostiach 

nevykonávajú, napr. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa. Odpis 

vodomeru, plynomeru alebo inú činnosť ohlasuje SPP (Slovenská plynárenská 

spoločnosť) alebo ZSE (Západoslovenská energetika) prostredníctvom miestneho 

rozhlasu, alebo oznamom na vchodových dverách bytových domov. Pracovníci 

spomínaných inštitúcií sú povinný mať pri sebe preukaz, ktorým sa na vyzvanie 

musia preukázať. Žiadne úkony s peniazmi v hotovosti nevykonávajú! 

4. Nenechajte sa nalákať na lacný tovar a služby (tovar – hrnce, ovčie rúna; služba 

– maľovanie, výmena okien a odkvapových rín)!  

5. Ak bývate sám/sama, na dvere si napíšte menovku v mužskom rode, alebo 

priezvisko uveďte v množnom čísle (napr. Novák, Novákovci, rodina 

Nováková). 

6. Nevpúšťajte  do bytu/domu neznáme osoby, ktoré sa k vám snažia dostať pod 

rôznymi zámienkami! Skôr ako niekomu otvoríte dvere preverte si osobu cez 

bezpečnostný priezor (tzv. kukátko), ak ho nemáte, určite si ho dajte 

nainštalovať. Keď si nie ste istý osobou stojacou za vchodovými dverami, 

volajte bezplatné telefónne číslo 159. Uvedomte si, že bezpečnostná retiazka 

nezabráni  tomu, aby sa neznáma osoba dostala do Vášho bytu! 

7. Dávajte si pozor nato, aké informácie poskytnete telefonicky neznámym 

osobám!  

8. Nedržte doma veľkú hotovosť. Neodkladajte si hotovosť, vkladné knižky a 

bankomatové karty na jedno miesto. Nenechávajte si pri bankomatových 

kartách a vkladných knižkách heslá a kódy! 

9. O tom, čo všetko doma máte sa nikomu nezdôverujte. Informácia by sa mohla 

dostať do „nesprávnych uší“. 

10. Udržiavajte dobré susedské a rodinné vzťahy. Majte vždy po ruke telefónne 

čísla svojich blízkych a susedov. Poskytnite svoje telefónne číslo svojim blízkym 

a susedom. Je vhodné, ak sa so svojimi susedmi dohodnete na pravidelnom 

kontakte. 
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M e s t s k á  p o l í c i a  S e r e ď  

Poštová 3040/10, 926 00  SEREĎ 

tel.: 031/7892541, 7893699, 159, 0903 434768,  

www.msp.sered.sk 

e-mail: mestskapolicia@sered.sk, prevencia@sered.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný senior 

Bezpečnosť v domácom prostredí 

 

V prípade potreby nás  
kontaktujte na bezplatnom telefónnom čísle 

 

159 
 

alebo osobne na útvare Mestskej polície Sereď. 
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