
NÁSTRAHY NA INTERNETE 

Ing. Daniela Ukropová, U3V pri TU vo Zvolene 



INTERNET 

 je celosvetová sieť počítačov (sieť počítačových 

sietí), ktoré sú navzájom prepojené a prenášajú 

dáta pomocou 

protokolov, 

napr. TCP/IP, HTTP, 

          DHCP, FTP, 

          SMTP, HTTPS... 
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PRIPOJENIE NA INTERNET 

 káblové (LAN) 

 bezdrôtové (WIFI) 

 mobilné (mobilný 
                operátor) 

 

 

 

 

 

 

 podľa krajiny v Európe, 2017 
Estónsko   88% 
Česká republika 83% 
Slovensko  81% 
Bulharsko  67% 
 
priemer pre strednú a 
východnú Európu 78% 
 

 nikdy nepoužilo internet 
Dánsko a Luxembursko 2% 
Slovensko  15% 
Rumunsko  33% 
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PRIPOJENIE NA INTERNET  SK 
 používa podľa veku: 

 16-24 rokov  96% 
 

 55-74 rokov  57% 
 

 najobľúbenejšie témy 
 komunikácia el. poštou, 

 vyhľadávanie informácií o tovare a službách, 
 

 bezpečnostné prvky používateľov internetu (70% poskytlo OU) 
 46% z nich odmietlo povoliť používanie osobných informácií na 

reklamné účely, 

 40% z nich si nastavilo obmedzený prístup k ich profilu alebo obsahu 
na sociálnych sieťach, 

 37% všetkých používateľov internetu číta vyhlásenia o ochrane 
osobných údajov pred poskytnutím osobných údajov, 

 31% obmedzuje prístup k ich geografickej polohe. 
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 zdroj informácií 

 poskytnutie služieb 

 sociálny kontakt 

 vzdelávanie (U3V, ...) 

 sebavedomie, spoločná reč s vnúčatami, nová 

energia do života, prevencia demencie, zábava 

... 

 

INTERNET A SENIORI 
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NÁSTRAHY INTERNETU       čo nás ohrozuje 

 hacking (hacker = počítačový špecialista či programátor s detailnými znalosťami fungovania 

systému; dokáže s ním výborne pracovať a najmä si ho upraviť podľa svojich potrieb) 

 malware (zlomyseľný kód či softvér, ktorý obyčajne poškodí alebo zablokuje, zmocní sa 

alebo odcudzí informácie z počítačového systému. Vo všeobecnosti sem patrí: vírus, červ, trójsky kôň) 

 spyware (špehovací softvér, je počítačový program, ktorý sa bez vedomia používateľa 

pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej 

strane. Následné posielanie informácie tretej strane môže spomaliť chod počítača) 

 komunikácia po internete (e-mail) 

 sociálne siete 
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NÁSTRAHY INTERNETU    prečo nás ohrozuje 

 neaktualizované operačné systémy počítačov 

 neaktualizované antivírové systémy 

 falošná identita 

 poskytovanie osobných údajov 

 zdieľanie intímnych informácií 

 závislosť na počítačových hrách 

 závislosť na internete (prezeranie webu, 

nakupovanie, komunikácia na sieti,...) 
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NÁSTRAHY INTERNETU    prečo nás ohrozuje 
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NÁSTRAHY INTERNETU    prečo nás ohrozuje 

 neaktualizované operačné systémy počítačov 

 neaktualizované antivírové systémy 

 falošná identita 

 poskytovanie osobných údajov 

 zdieľanie intímnych informácií 

 závislosť na počítačových hrách 

 závislosť na internete (prezeranie webu, 

nakupovanie, komunikácia na sieti,...) 
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AKTUALIZÁCIA  ANTIVÍRUSOVÝCH  PRG 
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 vírusy (bez pomoci sa nešíri) 

 červy/worms (šíri sa sám po 

                                 sieti) 

 trójsky kôň 

 spyware/špión (odosiela  info 

                                      sám) 

 keylogger (zaznamenáva 

                          stlačenie klávesy) 

 

 



RIZIKO  STIAHNUTIA  VÍRUSOV   1 

 rizikové weby 
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RIZIKO  STIAHNUTIA  VÍRUSOV   2 

 mailová komunikácia 

 SPAM 

 HOAX 

 PHISHING 

 

Neotvárať podozrivé  

súbory, programy alebo 

prílohy poštových správ ! 

 

Neaktivovať webové linky ! 
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RIZIKO  STIAHNUTIA  VÍRUSOV          SPAM 
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RIZIKO  STIAHNUTIA  VÍRUSOV          HOAX 
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WWW.HOAX.SK 
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NÁSTRAHY INTERNETU    prečo nás ohrozuje 

 neaktualizované operačné systémy počítačov 

 neaktualizované antivírové systémy 

 falošná identita 

 poskytovanie osobných údajov 

 zdieľanie intímnych informácií 

 závislosť na počítačových hrách 

 závislosť na internete (prezeranie webu, 

nakupovanie, komunikácia na sieti,...) 
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FALOŠNÁ  IDENTITA 

 

MÔŽE: 

 pri e-mailoch 

 na sociálnych sieťach 

 v e-shopoch   POZOR!!!  

 

NIE: 

 banky 

 e-pobočky poisťovní 

 e-health 

 

DÔLEŽITÉ 

 prihlasovacie meno 

 prihlasovacie heslo 

 nezverejňovať heslá 

 

 používať dvojfázové 
overovanie 

        prihlásenie + sms 
        prihlásenie + zašifrované pole-GRID 
        prihlásenie + čipová karta-OP 
        prihlásenie + biometrika 

 

 vždy sa Odhlásiť !!! 
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PRIHLASOVANIE  NA  INTERNETE 

 Používajte silné heslá 

nie Beata123   alebo   (Betka1948) 

bet9skAmojA (betuška moja) 

 

 „slovníkový  útok“  (mandarinka,  mndrnk,  m3nd3rink3) 

 Nepoužívajte rovnaké heslo pre viaceré služby 

jedno H silné, druhé H na ostatné weby 
 

 K citlivým službám sa pripájajte len z vlastného 
počítača (nepoužívať  nezabezpečené  wifi) 

 

 Protokol HTTPS – banky (2017; 6% SK internetu) 
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Dĺžka slova (MA*) 4 8      *malá abeceda 

Počet kombinácií 456 976 208 827 064 576 

Množstvo 

znakov  

(heslo 6) 

Číslice 

(10) 

Malá abeceda 

(26) 

MA + Č (36) MaVA + Č 

(62) 

MaVA + Č + 

špeciálne 

znaky (96) 

Počet komb 1 mil. 308 mil. 2,1 miliard 56,8 miliard 782,7miliard 



NÁSTRAHY INTERNETU    prečo nás ohrozuje 

 neaktualizované operačné systémy počítačov 

 neaktualizované antivírové systémy 

 falošná identita 

 poskytovanie osobných údajov 

 zdieľanie intímnych informácií 

 závislosť na počítačových hrách 

 závislosť na internete (prezeranie webu, 

nakupovanie, komunikácia na sieti,...) 
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POSKYTOVANIE  OSOBNÝCH  ÚDAJOV 

ZDIEĽANIE  INTÍMNYCH  INFORMÁCIÍ 

 Prezradíme viac, ako je 
potrebné 

 

 
Rodné číslo 

 banka 

 poisťovňa 

 štátne úrady 

 vzdelávanie s ukončením 
certifikátu, diplomu... 

 Na sociálnych sieťach sa 
pochválime dovolenkou, 
cestou do zahraničia, 
darom... 

 Dobre  zvážiť,  čo 
internetu  prezradím ! 

 Informácia  raz 
zverejnená 
je na  internete  navždy ! 
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OSOBNÉ  ÚDAJE  NA  INTERNETE 

 Zákon  o ochrane osobných údajov 

 č. 18/2018 Z.z. 

 Všetko, čo identifikuje osobu, je 

osobný údaj 

 Právo sa informovať  (čo o mne vedia) 

 Právo na vymazanie 

 

 Internet a behaviorálna reklama 

(týkajúce sa správania na nete) 

- cookies, IP adresa 
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NÁSTRAHY INTERNETU    prečo nás ohrozuje 

 neaktualizované operačné systémy počítačov 

 neaktualizované antivírové systémy 

 falošná identita 

 poskytovanie osobných údajov 

 zdieľanie intímnych informácií 

 závislosť na počítačových hrách 

 závislosť na internete (prezeranie webu, 

nakupovanie, komunikácia na sieti,...) 
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 Hoax (poplašná správa) 

 Fake news (falošný, manipulatívny) 

 Trolling (Troll=zväčša anonymný účastník debát, ktorý zámerne 

                      provokuje a uráža. Tiež platení diskutéri, ktorí píšu v prospech 
                      jednej strany.) 

 sociálne siete 

 hra o život „Modrá veľryba“ na Facebooku ... 

 

         znížená dôveryhodnosť internetu 
         (informačné smetisko)  

 

INTERNET – WEBY, SOCIÁLNE SIETE, ... 
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 podpis perom na papieri (prítlak na papier, ťah perom...) 

 podpis pod dokumentom (identifikačné údaje, meno, sídlo firmy) 

 elektronicky podpis v banke (podpisový tablet) 

 zaručený elektronicky podpis (kombinácia znakov, vytvorených 
                                                                               asymetrickými kryptovacími  
                                                                               algoritmami s použitím verejného 
                                                                               a privátneho kľúča) 

 preukazovanie totožnosti občana v elektronickom 
prostredí (elektronický čip na občianskom preukaze)  

ELEKTRONICKÝ   PODPIS   (OCHRANA)   
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POUČENIE 

 Zabezpečujeme počítač aktuálnym OS a 

antivírovým programom 

 Zálohujeme dáta na počítači 

 Nenavštevujeme rizikové       stránky internetu 

 Odporúčanie používať viac e-mailových adries 

                                (jedna pre priateľov, druhá do formulárov)  

 Používame silné heslá 

 Správame sa na internete s rozumom 
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DEEP WEB (hlboký web) 

„Je anonymný, plný násilia, zbraní, drog, sexu a 

ohavností. Popri tom ho používajú disidenti, novinári a 

ľudia, ktorí bojujú s korupciou. 

 

Je iba málo 

tak veľmi 

rozporuplných 

vecí, ako práve 

deep web.“ 
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DEEP WEB     prečo nie 

 je potrebný špeciálny internetový prehliadač, 

ktorý umožňuje nevystopovateľnú komunikáciu, 

čím zabezpečuje anonymitu užívateľa (ľahšie 

páchanie trestnej činnosti) 
 

 predstavuje ideálny priestor pre všetky typy 

nemorálnych, nebezpečných ľudí (od drogových 

dílerov po vrahov) 
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                 DEEP WEB     prečo áno 

 je potrebný špeciálny internetový prehliadač na 
zabezpečenie anonymity užívateľa (skryté služby 
na ochranu disidentov, aktivistov a ochranu 
anonymity  užívateľov, ktorí hľadajú pomoc pri 
sklonoch ku samovraždám, pri domácom násilí a 
zneužívaní.) 

 

 Umožňuje bezpečné pripojenie s možnosťou 
komunikácie  ľuďom, ktorí žijú v diktatúrach s 
prísnou cenzúrou - práve oni oceňujú anonymitu a 
šifrovanie. 
 Facebook pred časom sprístupnil svoje stránky aj 

prostredníctvom deep webu, čím umožnil práve obyvateľom 
krajín s cenzúrou internetu prístup na svoje stránky. 
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INTERNET 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ ! 

Otázky? 
 


