
                                
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU                  
V BARDEJOVE 

Partizánska 42, 085 01 Bardejov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov...  

Rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný. I keď do Vianoc nám zostáva ešte zopár dní, čas 
nakupovania vianočných darčekov je už v plnom prúde. Svoje myšlienky sústredíme na výber 
najvhodnejších a najkrajších darčekov pre svojich blízkych a stávame sa m enej pozornými 
a ostražitými. A práve naša nepozornosť dáva príležitosť a šancu zlodejom a podvodníkom.  

Preto skôr ako sa vyberiete na vianočné nákupy Vám polícia dáva do pozornosti niekoľko 
odporúčaní: 

Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady a peňaženku si nenechávajte na 
miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť - v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na 
vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. Kabelku majte poruke, zásadne ju noste uzatvorenú. Tašky 
a kabelky nikam neodkladajte a nikdy ich nenechávajte bez dozoru. Pri nakladaní tovaru do kufra 
auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle 
vozidla. 

Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinkám Ak sa nedá tlačenici vyhnúť, dobre 
sa na ňu pripravte. Peňaženku a osobné doklady majte pri sebe napr. vo vnútornom vrecku kabáta 
zapnutom na zips alebo gombíkom. Majte na pamäti, že v reckári pracujú v skupinách, často pri 
krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje „prácu“.  

Pri nákupoch Vám odporúčame využívať možnosť platby platobnou kartou a nenosiť pri sebe 
väčší obnos peňazí. Ak máte pri sebe väčšiu hotovosť, majte peniaze rozdelené na menšie čiastky. 
Ak patríte k tým, čo potrebujú mať zapísaný PIN kód, nikdy ho nemajte uložený spolu s platobnou 
kartou. Pri výbere hotovosti z bankomatu chráňte svoj PIN kód, aby ho okrem Vás nik iný nevidel. 
Ak Vám ukradli alebo ste stratili platobnú kartu neodkladne kontaktujte banku, aby kartu 
zablokovala a zabránila tak neoprávnenému výberu peňazí z Vášho účtu. Stratu alebo krádež 
občianskeho preukazu nahláste na najbližší útvar Policajného zboru, pre prípad jeho zneužitia. 

Dbajte na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, využívajte bankomaty v rušnejších častiach 
mesta, ak je to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.  

Vo vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či peňaženku. Nákupy odkladajte do 
batožinového priestoru, aby nepútali pozornosť zlodejov. Zlodeji dokážu otvoriť vozidlo a vyradiť 
alarm pomocou technického vybavenia za pár sekúnd. 

Nákupy cez internet 
     Ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí svojho domova a zvolili ste nakupovanie cez internet 
používajte len overené internetové obchody. Pri objednávaní tovaru cez internet používajte len 
dôveryhodné a zabezpečené internetové pripojenie. Odporúčame vám pozrieť si referencie 
internetového obchodu. Ak máte pochybnosti alebo na stránke nenájdete odpovede na vaše otázky, 
kontaktuje telefonicky zákaznícky servis. Ak na Vaše otázky nedostanete kvalifikovanú odpoveď, 
berte do úvahy, že pri riešení skutočného problému súvisiaceho s nákupom to môže byť podobné. 
Zvážte, či nákup uskutočníte. Neplaťte za tovar, ktorý ste si neobjednali. 
 
Nedajte šancu zlodejom, aby mali pekné Vianoce za Vaše peniaze. 
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PREVENCIA VRECKOVÝCH KRÁDEŽÍ:  
 

• nenechávajte si peňaženku na povrchu kabelky alebo tašky, nenoste ju v priehľadných 
taškách alebo sieťovkách,  

• nenechávajte kabelku alebo peňaženku pri nakupovaní alebo v reštaurácii bez dozoru,  
• keď ste v reštaurácii a odkladáte svoj kabát, nenechávajte v ňom žiadne cenné veci ani 

doklady, 
• kabelku noste tesne pri tele s rukou na zapínaní, 
• pravidelne kontrolujte  vašu batožinu, či je poriadne uzatvorená alebo uzamknutá,  
• vreckoví zlodeji  pôsobia najmä tam, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí, vreckári 

pracujú v skupinách a často pri krádežiach využívajú deti, preto v týchto prípadoch 
zvýšte pozornosť, 

• ak ste v tlačenici, venujte pozornosť najbližšiemu okoliu 
a kontrolujte si svoje veci vo vreckách,  

• buďte opatrní ak idete z banky, zlodeji tu často čakajú 
na svoje obete,  

• zbytočne sa nechváľte, že máte so sebou väčšie množstvo 
peňazí,  

• veľkú hotovosť peňazí nenoste sám, 
• peniaze a kreditné karty si odkladajte do vnútorných  

vreciek obleku, nie do zadných vreciek nohavíc, cenné veci 
nenoste v ruksakoch 


