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2. Internet a vírové infiltrácie

Čo víry spôsobujú a ako sa prejavujú

Internet dnes – rýchly a široko rozšírený

Predovšetkým v domácnostiach je nedostatočné zabezpečenie

Takto nedostatočne zabezpečené počítače sú cez Internet ľahko 
napadnuteľné a najčastejšie sa stávajú obeťou  útokov počítačových 
vírov. 

Víry, trojské kone, červy atd.  Ohrozujú nielen napadnuté počítače, 
ale cez ne aj ďalšie.

Víry sa rozmnožujú, napádajú ďalšie súbory v počítači, prípadne sa 
šíria emailom z počítača na adresy, ktoré sú uvedené na e-mailu nebo 
automaticky prehľadávajú dostupnú sieť a hľadajú ďalšie 
nedostatočne zabezpečené počítače. 
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2. Internet a vírové infiltrácie

Hrozby

Víry môžu:
• spomaliť váš počítač
• poškodiť váš operační systém 
• spomaliť váš prístup na internet 
• presmerovať vás behom pripojenia k internetu na drahé linky 
a vy potom zaplatíte vysoký účet za pripojenie (cez telefón) 
• kompletne zničiť všetky vaše dáta 
• otvoriť váš počítač pre ďalšie útoky 
• automaticky sa rozmnožiť na elektronické adresy (emaily) vo 
vašom adresári
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2. Internet a vírové infiltrácie

Prevencia

1. Pri prístupe na Internet, majte na svojom počítači:

- aktualizovaný antivír - nutnosť (pokiaľ je antivír vybavený tzv. 
rezidentným antivírovým scennerem, určite odporúčam túto 
ochranu aktivovať)
- firewall - správne nastavený firewall dokáže odhaliť pokus 
o prienik do počítača a útok zablokuje (odporúčam)
- Antidialer - nutnosť, pokiaľ ste pripojení cez vytáčané
pripojenie (dial-up)
- antispyware/antiadware – nie sú nutnosťou (odporúčam) 

2. Svoj antivír udržujte aktuálny. Väčšinou sú aktualizácie 
denne. Programy predovšetkým značky NOD 32, AVG 
a AVAST.
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2. Internet a vírové infiltrácie

3 Aktualizujte svoj operačný systém vrátane webového 
prehliadača. Rad vírov využíva bezpečnostných "dier" 
v operačnom systéme a internetovom prehliadači, a preto 
zaplátajte tieto programy čo najskôr (pravidelne).

4. Vo svojom počítači majte programy pre odhaľovanie spywaru. 
Spyware môže posielať dáta o vás svojmu tvôrcovi (napr. 
navštívené stránky).
Je dobré nastaviť programy proti spyware tak, aby kontrolovali 
váš počítač automaticky pri spustení počítača, poprípade pokiaľ to 
program umožňuje, nastavte aj rezidentný štít. 

5. Neotvárajte podozrivé prílohy v elektronickej pošte. Poštu, 
ktorú neočakávate, radšej zmažte (napríklad v prípade, že vám od 
slovensky hovoriacej osoby príde e-mail v cudzom jazyku apod.).
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2. Internet a vírové infiltrácie
6. Pred otvorením alebo inštaláciou súborov z výmenných 
zariadení (diskiet, CD, DVD apod.) preverte najskôr všetko 
antivírovým programom. To tiež platí aj o súborech stiahnutých 
z internetu.

7. Pravidelne zálohujte. V prípade akýchkoľvek problémov -
napadnutie vírom..., nebude strata dát tak bolestná. Čím častejšie 
zálohujete tím lepšie.

8. Sledujte prístup ľudí k vášmu počítači. V prípade použití
počítača viacerými užívateľmi hrozí nielen riziko napadnutia 
vírmi ale aji hrozba zneužitia vašich dát. Preto oblasti na disku 
s vašimi (cennými) dátami radšej šifrujte. Existuje mnoho 
bezplatných programov pre šifrovanie dát.

10. Pokiaľ nie ste schopní napadnutie vírom zvládnuť sami, 
zverte svoje PC odborníkovi!!! 
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3. Internet banking
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3. Internet banking

Skontrolujte, či máte najnovšie bezpečnostné aktualizácie a záplaty
Nainštalujte si antivírový softvér
Používajte osobné firewally
Prečítajte si odporúčanie k heslám banky
Používajte anti-spyware program
Udržiavajte svoje údaje a identitu v bezpečí
Udržiavajte svoje heslo v bezpečí
Udržiavajte svoje pripojenie k Internet Bankingu v bezpečí
Udržiavajte svoju elektronickú poštu v bezpečí
Chráňte sa - aj vtedy, keď ste off-line
Udržiavajte svoj počítač v bezpečí

http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/skontrolujte-ci-mate-najnovsie-bezpecnostne-aktualizacie-a-zaplaty&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/nainstalujte-si-antivirovy-softver&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/pouzivajte-osobne-firewally&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/precitajte-si-odporucanie-k-heslam-banky&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/pouzivajte-anti-spyware-program&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/udrziavajte-svoje-udaje-a-identitu-v-bezpeci&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/udrziavajte-svoje-heslo-v-bezpeci&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/udrziavajte-svoje-pripojenie-k-internet-bankingu-v-bezpeci&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/udrziavajte-svoju-elektronicku-postu-v-bezpeci&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/chra-te-sa-aj-vtedy-ked-ste-off-line&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
http://www.kartaacitacka.sk/index.php?rain=sk/content/udrziavajte-svoj-pocitac-v-bezpeci&sessid8e00de288d8da2f1c608ab30fdca1d60=a8f3af537d68022611a933d93330e7eb
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3. Internet banking

Zadávanie hesla - SlSp
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4. Bezpečný nákup
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4. Bezpečný nákup

6 bodov k nákupu cez Internet

Už aj na Slovensku fungujú desiatky internetových obchodov, v 
ktorých možno z pohodlia domova kúpiť takmer všetko. Hoci na 
jednej strane stále stúpa počet ľudí, ktorí ich využívajú, stále sú i 
takí, ktorí on-line obchodom nedôverujú a z nákupu v nich majú
obavy. 
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4. Bezpečný nákup

1. ZAPLATÍM A INTERNETOVÝ OBCHOD MI UŽ
TOVAR NEDODÁ

Môžete si vybrať možnosť platby až pri prevzatí tovaru - na 
dobierku, alebo pri osobnom odbere v hotovosti, alebo kartou. 

Ak zaplatíte bankovým prevodom vopred alebo formou 
spotrebiteľského úveru a tovar vám internetový obchod v danom 
čase nedodá, môžete sa obrátiť na súd – peniaze vám však 
každopádne vrátia alebo dodajú tovar !? 
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4. Bezpečný nákup

2. OBJEDNÁM SI TOVAR A PRÍDE MI ČOSI ÚPLNE INÉ

Vždy skontrolujte obal aj obsah zásielky a prevezmite ju, len ak 
nie je poškodená a je to správny druh tovaru. Ak to tak nie je, 
spíšte s vodičom, resp. zamestnancom internetového obchodu 
protokol o škode/reklamácii. „Zodpovednosť za poškodenie v 
priebehu prepravy nesie dopravca a všetok tovar je riadne 
poistený. Ak je tovar poškodený v neporušenom obale, treba to 
okamžite po prevzatí a otvorení zásielky nahlásiť.
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4. Bezpečný nákup

3. REKLAMÁCIA POKAZENÉHO TOVARU

Záruky a reklamácie sú rovnaké ako v klasickom kamennom 
obchode – teda záručná doba je minimálne 24 mesiacov a je 
vždy uvedená v záručnom liste daného výrobku. „Reklamácie sú
vždy riadne vybavené podľa platných zákonov, a to buď
opravou výrobku, vrátením peňazí, alebo výmenou za nový 
výrobok“. Presný postup reklamácií by mal vždy internetový 
obchod uvádzať na svojich stránkach. 
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4. Bezpečný nákup

4. NA TOVAR MUSÍM PO OBJEDNANÍ ČAKAŤ VIAC 
AKO MESIAC

Záleží na vašom výbere. Tie najlepšie internetové obchody majú
ten najžiadanejší tovar – vychytávky či horúce novinky priamo 
na sklade – takže ich môžete mať okamžite. Pri bežnom tovare 
je dodacia doba týždeň. No pozor! Ak si vyberiete jedinečný 
dizajnérsky kúsok, na ktorý je poradovník; môže sa vám stať, že 
si naň budete musieť počkať o čosi dlhšie. 
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4. Bezpečný nákup

5. TOVAR STOJÍ ROVNAKO, PREDRAŽUJE SA 
POŠTOVNÝM

Vo väčšine prípadov dostanete najlepšiu cenu práve na 
internete. Je pravda, že v prípade objednania napr. iba jednej 
knihy treba platiť poštovné (40 - 80 Sk), väčšina obchodov však 
pri nákupe nad určitú hranicu (cca 1 500 Sk) ponúka bezplatné
doručenie. „Treba si uvedomiť, koľko času a peňazí človek 
minie pri nákupe v bežných obchodoch: cesta autom alebo 
MHD do obchodu a späť (30 - 50 Sk), behanie po obchodoch, 
státie a tlačenie sa v radoch“.
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4. Bezpečný nákup

6. NAKUPOVANIE CEZ INTERNET NIE JE BEZPEČNÉ, 
MÔŽU MA ĽAHKO OKRADNÚŤ !! ??

Najrozšírenejším spôsobom platby na Slovensku je dobierka, 
teda platba za dodaný tovar pri jeho doručení. Tento spôsob je 
jednoduchý a pre obidve strany bezpečný. Všetky veľké
slovenské banky ponúkajú tiež platbu internet bankingom.

„Všetka komunikácia v tomto prípade prebieha na zabezpečenej 
stránke banky chránenej šifrovaním, obchodníci sa teda nikdy 
nedostanú k žiadnym bankovým ani iným citlivým údajom 
zákazníkov – okrem čísla účtu na výpise a prevedenej sumy.“
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4. Bezpečný nákup

NA ČO SI DAŤ POZOR?

Ak sa chcete vyhnúť problémom s neserióznymi internetovými 
predajcami, preverte si, či on-line obchod, ktorý ste navštívili, 
spĺňa tieto kritériá:

1. má na svojej webovej stránke uvedenú presnú adresu svojho 
sídla, prípadne prevádzky (nielen P. O. box) a všetky identifikačné
údaje o prevádzkovateľovi,

2. ponúka možnosť pozrieť a prebrať si objednaný tovar v obchode 
osobne,
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4. Bezpečný nákup

3. spravidla ponúka širšie možnosti platby, má uzavreté zmluvy o 
platení cez internet banking najväčších bánk,

4. poskytuje svojim zákazníkom podporu prostredníctvom e-mailu 
aj pevnej telefónnej linky (nielen mobil),

5. jasne uvádza na svojej stránke všetky ceny, DPH, ako aj ďalšie 
poplatky (poštovné, darčekové balenie) a dodaciu dobu 
ponúkaného tovaru. 
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4. Bezpečný nákup

VÝHODY A NEVÝHODY NÁKUPOV ON-LINE

+ širšia ponuka tovaru než v reklama kamenných obchodoch
+ možnosť objednať si aj ťažšie dostupný tovar
+ nižšie ceny tovaru
+ úspora času - netreba behať po obchodoch a stáť v radoch

- nemožnosť chytiť tovar do rúk a odskúšať ho
- v niektorých prípadoch dlhšie čakanie na dodanie tovaru
- chýbajúci osobný kontakt s predajcom
- nedôvera k bezhotovostným transakciám cez internet 
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6. Internet a deti
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6. Internet a deti

Internet = nebezpečie pre deti

Výzkum ČR:

Výzkum se týkal kluků a děvčat od 12 do 17 let. Proto není divu, že 
85% z nich se označilo za náruživé uživatele přistupující k 
internetu denně. 

Nejčastějšími aktivitami jsou kromě vyhledávání informací (93%) a 
mailování (88%): komunikace pomocí instant messagingu (ICQ, 
MSN Messenger, apod), hraní her (shodně 57%) a chatování
(51%). 

Internet je tak především nástrojem získávání a výměny informací, 
komunikace s přáteli a zábavy.
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6. Internet a deti
Podivní kamarádi z internetu

Děti dostávají často (66% v Česku, 62% v Polsku) pozvání na 
schůzky s neznámými prostřednictvím instant messagingu (ICQ, 
MSN Messenger, apod.). 

Zatímco podle vyjádření dětí v Polsku „jen“ 44% skončí osobním
setkáním, v Česku přijmou taková pozvání téměř dvě ze tří
oslovených dětí! Vysoký počet dětí šlo na schůzku samo (50% v 
Polsku, ale téměř 70% v Česku!). 

Děti raději chodí na podobné schůzky samy než s 
doprovodem: více než 20% dětí v Polsku i Česku 
neřeklo nikomu, že odcházejí na schůzku. Téměř
polovina dětí uvedla, že na schůzce potkaly někoho
staršího. 
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6. Internet a deti

Desatoro bezpečnejšieho internetu – nielen
pre deti…

1. Nezabudni: opatrný internetový používateľ je inteligentný 
používateľ !

2. Nedávaj nikomu adresu ani telefón ! Nevieš, kto sa skrýva za 
obrazovkou !

3. Neposielaj nikomu po internete svoju fotografiu, neuvádzaj svoj 
vek !

4. Udržuj heslo svojej internetovej schránky v tajnosti, neuvádzaj ho 
ani kamarátovi !

5. Nikdy neodpovedaj na neslušné, hrubé nebo vulgárne e-maily !
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6. Internet a deti

Desatoro bezpečnejšieho internetu – nielen
pre deti…

6. Nedohováraj si schôdzku po internete, bez toho, aby si o tom 
povedal aspoň jednému z rodičov.

7. Pokiaľ ťa dajaký obrázok alebo e-mail šokuje: okamžite opusť
webovú stránku.

8. Zver sa dospelému, pokiaľ ťa internet vystraší, alebo privedie do 
rozpakov !

9. Nedaj šancu vírom. Neotváraj prílohu správy, ktorá prišla 
z neznámej adresy !

10. Never každej informácii, ktorú na internete získaš !
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7. Heslá
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7. Heslá

Súkromie a citlivé informácie sú najčastejšie chránené heslami rôznych podôb. 

Informácie - často patria medzi najcennejšie aktíva.

Heslá – už v ďalekej histórii.

Rozšírenie hesiel - s nástupom výpočtovej techniky a sieťových technológií.

Reálnosť úspechu útočníka závisí od sily hesla, spôsobu jeho uchovávania v 
systéme alebo od metód prenosu v sieti.

Lámanie a lúštenie hesiel = Password Cracking

Lámanie hesiel, často tiež označované ako ich rekonštrukcia, môže sláviť
úspech predovšetkým v tých prípadoch, kedy užívatelia volia slabé a ľahko 
zapamätovateľné varianty hesiel. 
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7. Heslá

Heslá - sú určené pre overenie identity užívateľa na základe toho,  
čo užívateľ vie (slovo, veta, zmiešaný text,..).

„Tokeny“ - sú učené na overenie identity užívateľa. Sú založené na 
princípe identifikácie tým čo užívateľ má (identifikačná karta s 
čipom,  hardvérový kľúč, USB kľúč, ....).

Biometrické systémy - sú učené na overenie identity užívateľa na 
princípe čím užívateľ je. Jedná sa o vlastnosti behaviorárne (napr. 
hlas, dynamika podpisu, dynamika stisku kláves, ...) a fyziologické
vlastnosti (odtlačok prstu, geometria ruky, obraz sietnice oka a 
pod.). 
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7. Heslá

Hesla – ľahko používateľné => najviac rozšírené

Medzi ochranu heslom spadajú tiež najrôznejšie PIN kódy 
(Personal Identification Number) pre ochranu platobných kariet, 
mobilných telefónov a ich SIM kariet. PIN kódy ale predstavujú
špeciálnu skupinu hesiel a nebudeme sa nimi zvlášť zaoberať. 
Krátkosť hesla je kombinovaná s minimálnym počtom pokusov o 
prihlásenie (max. 3 pokusy) 

Heslá, tokeny a biometrické systémy je samozrejme možné s 
výhodou kombinovať a v praxi sa tak výrazne zvyšuje stupeň
zabezpečenia.
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Zásady voľby správneho hesla
7. Heslá

Zásady voľby správneho hesla

Bezpečnosť hesla sa dá určiť tromi základnými požiadavkami:

- jeho dĺžkou. Požiadavka dĺžky je zrejmá – čím dlhšie heslo, tím väčší priestor, 
ktorý musí byť prehľadaný pri útoku hrubou silou (Brute-force). 

- zložitosťou. Zložitosť hesla tiež slúži pre obranu pred útokom typu Brute-force
aj slovníkovým útokom. 

- dobou jeho platnosti do zmeny. Často zabúdaným tretím faktorom je doba, po 
ktorej musí byť heslo zmenené. Tu záleží predovšetkým od administrátora, aby 
určil vhodnou periódu. 
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Základné pravidlá voľby hesla
7. Heslá

Požiadavky na silné heslo sa často rozchádzajú, je ale niekoľko všeobecne 
platných základných pravidiel : 

1. Heslo by malo byť aspoň osem znakov dlhé (v závislosti od 
použitej abecedy). 
2. Heslo v sebe nesmie obsahovať zmysluplné slovo (napr. 
computer, user2005, NBU123 a pod.) 
3. Heslo nesmie byť spojené s informáciami o užívateľovi (napr. 
rodné či telefónne číslo).  
4. Heslo obsahuje malé aj veľké písmena štandardnej anglickej 
abecedy.  
5. Heslo obsahuje číslice a špeciálne znaky (napr. 1, 2, !, ?, # 
apod.)

Kompromismi medzi dodržaním týchto pravidiel a ľahkou zapamätateľnosťou  = 
možnými metódami konštrukcie hesla sa budeme zaoberať v ďalšej časti.
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Možné metódy vytvorenia hesla (1)
7. Heslá

Ľahká zapamätateľnosť hesla 
Aby sa heslo nemuselo nikdy nikam zapisovať, vychádza väčšina 
autorov z predpokladu, že má byť ľahko zapamätateľné. V 
protikladu k tomuto plynie požiadavka, aby nebolo ľahko 
odvoditeľné z užívateľského mena alebo osobných údajov užívateľa.

Základy konštrukcie hesla
1. Iniciály a dátum narodenia 
2. Nový jazyk 
3. Slovný šalát 
4. Hláskové schéma 
5. Dve slová spojené špeciálnym symbolom
6. Prvé písmena slov
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Možné metódy vytvorenia hesla (2)
7. Heslá

Prvé písmena slov
Heslo predstavuje voľba na základe niektorej fráze. Tak napríklad 
text známej pesničky: „Na Kráľovej holi stojí strom zelený“ je 
možné aplikovať pre heslo „Na Kráľovej holi stojí 1 strom zelený“
NKhs1sz.

Uvedenou metódou je možné vytvoriť kvalitné a pritom ľahko 
zapamätateľné heslá.



38

Požiadavky odporúčaní na heslá
7. Heslá

Pre konštrukciu hesiel je známe odporúčanie firmy Microsoft 
uvedené v dokumentu Windows 2000 Hardening guide (Chapter 5 
- Security Configuration), ktoré stanovuje nasledujúce požiadavky 
na prístupové heslá:

• Pamätanie histórie hesiel 24 dní
• Maximálna dĺžka trvania hesla 70 dní
• Minimálna dĺžka trvania hesla 2 dni
• Minimálna dĺžka hesla 8 znakov
• Požiadavka na zložitosť aspoň 3 znaky zo skupín:

– Veľké písmená
– Malá písmená
– Číslice
– Špeciálne znaky (nealfanumerické znaky- #, %, …)
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Zhrnutie požiadaviek na heslá
7. Heslá

Obecne ale stačí dodržiavať nasledujúce zásady pre 
bežné užívanie hesiel:

dĺžka hesla najmenej 8 znakov z celej typovej sady písma
heslo má byť užívateľom ľahko zapamätateľné, má sa dať

jednoducho a rýchlo napísať
je ťažké ho uhádnuť
heslo nikdy nikomu neprezraďte
heslo nikdy nikde nezapisujte a neukladajte
pre rôzne systémy používajte rôzne heslá
heslo meňte (približne za štvrť až pol roka)
čím je vyšší stupeň ochrany chránenej skutočnosti, tým 

kvalitnejšie heslo používajte
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8. Social Engineering
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8. Social Engineering

Social Engineering

Vysvetliť + Príklady  
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9. NOD 32
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Nod 32
9. Nod 32

Popis + návod  
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10. Užitočné stránky
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Užitočné stránky
10. Užitočné stránky

• ICQ www.icq.com
• Skype www.skype.com
• Dunco www.dunco.sk
• MOBIL www.mobil.sk
• T mobile     www.t-mobile.sk
• Sl.sporitelna www.slsp.sk
• VUB www.vub.sk
• ICQ go.icq.com
•Yahoo EMAIL          mail.yahoo.com
• L.Mikulas www.mikulas.sk
• Google Earth http://earth.google.com

http://www.mikulas.sk/
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Užitočné stránky
10. Užitočné stránky

• POST     www.post.sk
• Pravda    www.pravda.sk
• Zoznam    www.zoznam.sk
• Jemne melodie www.jemnemelodie.sk
• Rádia www.abradio.cz
• Počasie LM     www.windguru.cz
• Počasie LM    www.meteo.sk
• Vlak autobus    www.vlak-bus.cz
• Cestovne poriadky    www.cp.sk
• Cest. poriadok železníc www.zsr.sk/uvod.html

http://www.jemnemelodie.sk/
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11. Záver

Otázky ?
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