
Ako Anna a Alex dostali falšovatel’ov peňazí
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Anna a Alex sú spolužiaci a vel’mi dobrí kamaráti. Každú chvíl’u  sa zapletú do nejakého neuveritel’ného 
dobrodružstva. O svojich zážitkoch by veru vedeli rozprávat’!
Anna: „Alex, počkaj! Pozri, zdá sa, že Filip má problém.”
Alex: „Aha, máš pravdu, sú tam policajti. Čo sa asi mohlo stat’?”
Z druhej strany ulice sledujú, čo sa deje. Zdá sa, že Filip nechápe, o čo ide, a presviedča dvoch policajtov: 
„Ale ja vám hovorím pravdu. Tieto peniaze mi niekto dal a ja som ich akurát použil. Nevidel som v tom nič  podozrivé.”
Vyzerá to vážne. Anna šepne Alexovi: „Niečo sa deje. Myslím, že by sme tam mali íst’ a zistit’, o čo ide. Zdá sa, že sa 
do toho zapojil aj ten predavač  z elektra. Stavím sa, že to on zavolal políciu. Žeby Filipa chytili pri krádeži?”

Alex: „Neviem, ale fakt sa niečo deje. 
Podl’a mňa to bude niečo 

s peniazmi, lebo ten policajt 
si ich nejako obzerá. 
Dúfam, že Filip nenakupoval 
za falošné peniaze. 
Pod ’, skúsme sa ho spýtat’.”



Filip:  „Musíte mi pomôct’! Vôbec nechápem, čo sa deje. 
Ak rodič ia zistia, že ma chytili policajti, zabijú ma. 

Ale ja som fakt nič  nespravil ! Jeden chalan – Roman 
Straka – ktorého som spoznal na nete, mi dal 

nejaké peniaze a poprosil ma, nech mu kúpim 
pár vecí. Roman je kamoš, je úplne v pohode. 
Trochu som ho povodil po meste, lebo nie je 
odtial’to.”
Anna na pár sekúnd stratí reč, ale potom 
vyhŕkne: „Filip, to nemyslíš vážne! 
To ti nebolo divné, že ti úplne cudzí  
č lovek len tak dá peniaze?”

Filip: „Nie, a prečo by malo? Ja som mal pre 
neho niečo spravit’ a on mi mal za to zaplatit’. 

Netušil som, že by sa mohlo niečo stat’. Roman 
mi dal dve dvadsat’eurovky, aby som mu kúpil 

MP3 prehrávač . Ja som mu mal akurát doniest’ ten 
prehrávač a drobné naspät’ a za to mi sl’úbil pät’ eur.”

Anna a Alex Filipovi vysvetlili, že mu naletel, pretože tie bankovky 
museli byt’ falošné. Roman Straka to mal premyslené: za falošné peniaze 

by dostal výdavok v pravých eurových bankovkách a minciach, a MP3 prehrávač navyše! Anne a Alexovi je jasné, že Filip 
je v kaši, a rozhodnú sa mu pomôct’.
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 - 29 -

Spolu s policajtmi pripravia na Romana 
Straku pascu, pretože sa obávajú, že 
podobný trik s falošnými peniazmi by 
mohol skúšat’ aj na d’alších. Polícia má 
navyše podozrenie, že za využívaním 
tínedžerov na rozširovanie falošných 
bankoviek stojí vel’ká zločinecká 
organizácia. 

Anne a Alexovi sa spolu s políciou 
podarí Romana Straku nájst’ na 
jednom internetovom čete. 
Roman nestráca čas a hned’ 
ich začne nahovárat’, aby mu 
za jeho peniaze niečo kúpili. 
Dohodne si s nimi stretnutie.



Polícia je našt’astie ned’ aleko a pustí sa za 
ním. Roman sa nechce len tak l’ahko vzdat’, 
ale nakoniec ho chytia. Anna a Alex si 
vydýchnu, až ked’  mu policajti dajú putá.

Ked’  sa Anna a Alex s Romanom stretnú, povie im, 
čo mu majú íst’ kúpit’, a dá im peniaze. 
Anna namiesto toho z peňaženky vytiahne pravú 
bankovku a začne ju porovnávat’ s bankovkami, 
ktoré im dal.  „Ale ved ’  tie peniaze sú falošné! ”, 
vykríkne. Romanovi je jasné, že ho nachytali, 
a začne utekat’.
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Po tomto dobrodružstve Anna a Alex dostanú cenu od Európskej centrálnej banky.
Anna: „Ďakujeme vel’mi pekne, aj ked ’ tých falšovatel’ov nakoniec zastavila polícia, 
my sme ich len naviedli na správnu stopu.” 

Alex: „My sme hlavne chceli pomôct’ Filipovi, ktorý naletel Romanovi Strakovi. 
Ten je už našt’astie za mrežami.”

Po slávnostnom udel’ovaní cien sa Anna a Alex stretnú s Filipom 
na výstave eurových bankoviek a mincí, ktorú usporiadala 
Európska centrálna banka.
Filip: „Ešte raz dík. Ste kamoši! Počul som, že Roman 
Straka sa ku všetkému priznal a že zavreli aj tlačiaren ̌ , 
kde sa tie falošné bankovky vyrábali.”
Anna: „Super, tak to je dobrá správa! Napíšem o tom do 

školského časopisu.”
Alex: „Ale inak, Filip, bolo od teba dost’ hlúpe, že si sa dal 

zatiahnut’ do takého sprostého podvodu. Ved ’ falošnú eurovú 
bankovku spoznáš l’ahko! A okrem toho si si mal dat’ na toho 
Romana Straku väčší pozor. Na internete je kopec rôznych 
podvodníkov. To je predsa jasné ! ”
Anna: „Ale no, neprehán ̌aj to, Alex ! Na niečo také môže 
naletiet’ každý ! ”
Filip: „Tiež si myslím. Ja som tentoraz dostal poriadnu 
príučku a už mi je jasné, že používanie falošných bankoviek 
je nezákonné. Okrem toho to môže byt’ aj nebezpečné ! ”



Anna si prečíta 
informácie 
o vystavených eurových 
bankovkách a minciach 
a hovorí: „Pozrite 
sa, ved ’ zistit’, či  je 

bankovka pravá alebo nie, 
je celkom l’ahké! Stačí len 

skontrolovat’ tri ochranné 
prvky. Nemôžete sa pomýlit’! 

Najskôr si bankovku vezmite do 
ruky. Musí byt’ tuhá a na niektorých 

miestach hrubšia. Potom si pozriete 
vodoznak a nakoniec hologram.”

Alex: „Ale Anna, prestan ̌ s nami hovorit’, akoby sme boli nejakí odborníci. Môžeš nám tú hatlaninu vysvetlit’ po slovensky, 
prosím t’a? Ako si napríklad vedela, že Romanove bankovky boli falošné, ked ’ si si ich obzerala proti svetlu?”
Anna: „Hl’adala som vodoznak. Vodoznak sa už dlho používa v bielej časti bankoviek. Pozrite sa poriadne. Ked ’ 

bankovku podržíte proti svetlu, zbadáte hodnotu bankovky a taký matný obraz, ktorý je rovnaký ako hlavný motív 
bankovky. Ak si napríklad proti svetlu pozriete pät’desiateurovú bankovku, tak uvidíte renesančné okno a číslo 50.”
Filip: „To je dobré! Ty si skoro ako súkromný detektív! Ale čo to bolo s tým renesančným?”
Anna: „Aha, prepáč, zabudla som povedat’, že na všetkých siedmich eurových bankovkách sú rôzne európske 
architektonické štýly, od antiky až po súčasnost’.” 
Alex a Filip: „Tak to už je na nás privel’a !”



 
    

BCE ECB...BCE ECB...
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Ochranný prúžok
Objaví sa tmavá čiara.

Vodoznak  
Objaví sa matný 
obraz a hodnota bankovky.

Kvalita papiera na dotyk
Papier je na dotyk tuhý, pevný a na niektorých 
miestach hrubší.

Hologram 
Objaví sa hodnota a symbol 
„ €” alebo okno.

Anna: „Ale prestan ̌te! Ved ’ skontrolovat’ tieto bankovky je hračka. Pozriete sa na hlavný motív na bankovke 
a skontrolujete, či sa opakuje aj vo vodoznaku.”
Alex: „A čo je to ten hologram?”
Anna: „Všimol si si tú lesklú, striebornú čast’ bankovky? To je hologram. Pozri, čo sa robí, ked ’  bankovku naklán ̌aš 
sem a tam. Nie, nie tak! Nemávaj s n ̌ou tol’ko – pomaly! Vidíš, ako sa ten obrázok mení zo symbolu „€” na hodnotu 
bankovky?” 
Filip: „Aha, jasné! No, myslím, že po tomto malom dobrodružstve si už budem eurové bankovky všímat’ lepšie ! 
Fakt to nie je až také t’ažké.”
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