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Na Slovensku sa dnes nežije veru ľahko. O tom by vedeli rozprávať najmä dôchodcovia. Nakoľko
sa v poslednej dobe čoraz viac vyskytujú obchodníci s nekalými praktikami nazývaní "Šmejdi" a lákajú
práve dôchodcov na rozličné predajné akcie, dokonca sa rozmáha už aj podomový predaj. Na
Ministerstve spravodlivosti SR sa preto rozhodli podať dôchodcom pomocnú ruku.
Vytvorili program 7 krokov na ochranu spotrebiteľa, ktorý komplexne zlepší ochranu práv
občanov - spotrebiteľov, osobitne dôchodcov na Slovensku. Tento program je zameraný nielen na
úpravu legislatívy, ale aj na vzdelávanie, prevenciu a predovšetkým na konkrétnu právnu pomoc.
"Šmejdi", ktorí prišli z Českej republiky totiž stále "skvalitňujú" svoje nekalé praktiky, zneužívajú
mnohé diery v našej legislatíve ale najmä dôverčivosť dôchodcov, ktorí takto prichádzajú o ťažko
nasporené peniaze.
Záštitu nad podujatím prevzal starosta Petržalky
Často končia oklamaní až v rukách exekútorov. Bratislavská Petržalka nedávno pripravila vo
veľkej sále Domu kultúry Zrkadlový háj seminár, zameraný na účinnú ochranu, či zlepšenie
povedomia o základných právach spotrebiteľa. Táto mestská časť Bratislavy ho zorganizovala pri
príležitosti Európskeho dňa spotrebiteľov. Podujatie otvoril starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý
nad podujatím prevzal záštitu.
Hlavnou prednášajúcou bola Monika Jankovská, ktorá je štátnou tajomníčkou Ministerstva
spravodlivosti SR. Vo svojej mimoriadne poučnej a prístupnou formou pre všetkých zúčastnených
dôchodcov spomenula množstvo konkrétnych príkladov, s ktorými sa počas takýchto seminárov
uskutočnených v rôznych častiach Slovenska stretla.
Fakty boli zarážajúce, zbavujúce spotrebiteľa akejkoľvek ochrany. Potvrdili to aj diskutujúci
dôchodcovia, ktorí predostreli svoje konkrétne prípady. Všetci zúčastnení dôchodcovia spomínaného
seminára dostali bezplatne 2 brožúrky: Ako sa brániť proti nekalým praktikám podomových
predajcov - "Šmejdov" a druhú Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov.
Ako sa brániť v kritických situáciach
Záver seminára patril dvom referentkám zo skupiny prevencie OR PZ Bratislava V Henriete
Čechovičovej a Michaele Strnadovej. Oboznámili dôchodcov s praktickými radami ako sa brániť v
kritických situáciách, ale aj ako im predchádzať, pretože ostražitosti nikdy nie je dosť. Každý dôchodca
dostal kartičky s praktickými telefonickými číslami.
Seminára sa zúčastnil aj Daniel Lambert, ktorý hodnotil seminár ako veľmi prospešný, lebo
správna osveta medzi seniormi je najlepšou pomocou v boji proti nejakým obchodným praktikám.
Občan sa musí chrániť sám
"Dôchodcovia musia poznať svoje zákonné práva. Len zdôrazňujem, aby sa nespoliehali výlučne
na ochranu od štátnych orgánov. Ministerstvá a polícia sa len z jednej časti spolupodieľa na ochrane
majetku a práv občanov. Z druhej časti sa musí každý občan chrániť aj sám a svojou opatrnosťou a
podozieraním všetkého neuveriteľne výhodného sa vyvaruje finančnej ujmy a iných nepríjemných
následkov." uviedol pre Aktuality.sk Daniel Lambert, ktorý kauzu Šmejdov sleduje od samého začiatku
a upozorňuje najmä dôchodcov, aby si dávali pozor na týchto podvodníkov.

