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Slovo na úvod 
Počítačová kriminalita je rýchlo rastúca oblasť trestnej činnosti. Zločinci stále viac zneužívajú 
rýchlosť, pohodlie a  anonymitu internetu na páchanie pestrej škály trestných činností, ktoré 
nepoznajú hranice. V minulosti bola počítačová trestná činnosť páchaná hlavne jednotlivcami 
alebo malými skupinami. V  súčasnej dobe sme už svedkami veľmi zložitej kyber kriminálnej 
siete, ktorá združuje jednotlivcov z  celého sveta na páchanie trestnej činnosti nebývalých 
rozmerov. Zločinecké organizácie sa obracajú na internet, aby si uľahčili činnosť a maximalizovali 
svoj zisk v  čo najkratšom čase. Samotné zločiny nie sú nové, ale zločinecké organizácie ich 
vyvíjajú v súlade s príležitosťou, ktorú on-line svet ponúka. Kyber kriminalita má rastúce tempo 
a stále masívnejšie dopady. Je ťažké pamätať si všetky on-line účty a ich prihlasovacie údaje. 
Používatelia internetu bežne používajú rovnaké meno a heslo do všetkých portálov a emailových 
schránok. Neuvedomujú si však, že týmto správaním otvárajú dvere podvodníkom. Akonáhle 
dôjde k prelomeniu jedného z takýchto webov, potom podvodníkom sprístupnia aj emailové 
schránky a ich obsah.

    Romana Knyblová 
    Projektová manažerka portálu moje-financie.sk



Služba NetAgent
NetAgent je riešenie pre verejnosť, ktoré aktívne deteguje ukradnuté osobné údaje a narušené 
dôverné dáta na internete. Prečesáva blogy, webové stránky, nástenky, fóra, sociálne siete, peer 
to peer siete a  četovacie miestnosti, kde dochádza k  nelegálnemu obchodovaniu a  predaju 
osobných údajov. Ide o  jediné monitorovacie riešenie určené na proaktívnu kybernetickú 
detekciu na medzinárodnej úrovni, bez jazykových bariér, a na odhaľovanie krádeží identity po 
celom svete. Ponúka možnosť neustáleho sledovania pohybu osobných a finančných údajov 
na internete, aby sa zabránilo ich použitiu na nezákonné účely a umožnilo používateľovi rýchlo 
reagovať a prijať nevyhnutné ochranné opatrenia.

Odkiaľ pochádzajú informácie našej NetAgent služby?

Tieto údaje pochádzajú z  vyhľadávania na verejnom webe a  z  databázy darkweb serverov, 
anonymných webových služieb atď.

Čo to znamená, keď dostanem nejaké upozornenie?

NetAgent sleduje internetovú aktivitu okolo vami nadefinovaných osobných údajov. Toto 
oznámenie znamená, že naša monitorovacia technológia objavila na internete informáciu, 
ktorá sa zhoduje s  vašimi monitorovanými údajmi a  poskytuje v  detaile informácie aj zdroj 
kompromitácie.

Čo ak notifikačné správy zahŕňajú len niektoré z monitorovaných osobných údajov službou 
NetAgent?

Pokiaľ vás informujeme, že len niektoré z  vašich osobných dát, ktoré si monitorujete, boli 
detegované službou NetAgent ako narušené, odporúčame obrátiť sa na príslušnú inštitúciu, 
aby informácie o  vašom účte zmenila, alebo si zmeňte informácie o  účte sami, pokiaľ je to 
možné. Ďalej možno predpokladať, že ak sú ohrozené iba niektoré informácie, môže sa to 
týkať aj všetkých. V takom prípade je vhodné zakúpiť si aj výpis z registrov a skontrolovať, či 
nedošlo k nejakému úverovému podvodu na vašej identite. Skontrolovať svoje bankové účty 
a prejsť uvedené transakcie, či všetky transakcie poznáte a nemohlo dôjsť napr. k nelegálnym 
transferom, nákupom alebo výberom z kreditných kariet. 

Môžem sa stať obeťou krádeže identity, aj keď som si predplatil službu NetAgent?

NetAgent výrazne znižuje riziko krádeže identity tým, že sa s predstihom dozviete, pokiaľ sú 
vaše osobné údaje nejako ohrozené. Služba umožňuje prevenciu a rýchle riešenie pre prípad 
krádeže identity. Je vhodné si aktivovať aj službu Sledujem si, koľko mám. Tá sleduje pohyby 
v registroch (SRBI a NRKI) a monitoruje, či nevznikla nová udalosť alebo nebola podaná žiadosť 
o úverový produkt v niektorom z registrov. Okrem toho vám služba Sledujem si, koľko mám 
pomáha sledovať stav v registroch, či nevznikla žiadosť o úverový produkt. Bohužiaľ, žiadny 
nástroj na ochranu identity nemôže zabrániť krádežiam identity úplne. 

Vaše osobné údaje sú veľmi cenné, a  to predovšetkým pre tých, ktorí ich chcú používať 
k rôznym podvodom a nelegálnym obchodom. 



Výhody služby:

1. NetAgent monitoruje, či nezaznamená osobné identifikačné údaje používateľa na čiernom  
 trhu globálnych webových stránok, v internetových chatoch a na sociálnych sieťach. Sú to  
 identifikačné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového  
 účtu, čísla kreditných a debetných kariet, e -mailové adresy a heslá, telefónne čísla, čísla pasov  
 alebo medzinárodné čísla bankových účtov. Záleží len na rozsahu definovanom používateľom.  
 Umožňuje včas reagovať a podniknúť kroky na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje 

Meno ? Peter  

Priezvisko ? Testovací 

Dátum narodenia ? 1980-01-01 

Rodné číslo ? 801234567 

Ulica ? Ir estovací 1 • 
PSČ 1956 53 • 
Mesto I Bratislava • 
Kraj I Bratislava • 
Krajina Slovensko • 
Užívateíské meno ? !tester • 
Číslo pasu ? 1123456789 + • 
Číslo vodičského preukazu ? 1123456789 • 
Miesto narodenia ? IPresov •



2. NetAgent vás upozorní, pokiaľ zaznamenáme nejakú činnosť s  vašimi dátami. Nie vždy  
 je možné poskytnúť zdroj, kde boli dáta vystavené. Hackeri sú vynaliezaví a ponúkajú svoje  
 odcudzené zoznamy na sociálnych sieťach, rôznych dark weboch, alebo s nimi obchodujú  
 P2P a niekedy nie je teda možné zistiť, kde údaje odcudzili, ktorú stránku vykradli. NetAgent  
 uvádza rozsah, ktorý bol nájdený práve pri zverejnení ich zoznamov. Ak zdrojová stránka  
 nebola uvedená, znamená to, že touto informáciou nedisponuje. 

3. Nepretržite monitoruje tisícky webových stránok sociálnych sietí, darkweby, atď.



Čo robiť, keď stratím občiansky preukaz?
1. OZNÁMIŤ UDALOSŤ

Najskôr situáciu oznámte osobne okresnému 
riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu, alebo 
ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru alebo 
elektronicky prostredníctvom služby Nahlásenie straty 
alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom.

2. DOSTAVIŤ SA NA POZVANIE ÚRADU A POŽIADAŤ  
 O NOVÝ

Príslušný úrad spíše zápis, vydá vám potvrdenie 
o občianskom preukaze a zabezpečí zápis odcudzeného 
alebo strateného občianskeho preukazu do evidencie 
občianskych preukazov. Zároveň musíte požiadať 
okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad o vydanie 
nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti 
občianskeho. Zažiadať o vydanie nového občianskeho 
preukazu v  prípade straty alebo odcudzenia môžete 
na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve (oddelenie dokladov) alebo na zastupiteľskom úrade 
Slovenskej republiky v  zahraničí. Ak nájdete svoj predchádzajúci občiansky preukaz potom, 
čo ste si podali žiadosť o  vydanie nového občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo 
odcudzený, musíte ho odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu. Od 
podania žiadosti vám ako náhrada občianskeho preukazu bude slúžiť potvrdenie o občianskom 
preukaze. Bez občianskeho preukazu však môžete byť maximálne 90 dní (lehota prevzatia 
občianskeho preukazu po podaní žiadosti). 

3. ČO SI VZIAŤ SO SEBOU:

 a. Iný doklad totožnosti - v  prípade, že občan nahlasuje stratu, odcudzenie či poškodenie 
občianskeho preukazu na úrade a súčasne chce podať žiadosť o vydanie nového občianskeho 
preukazu, predkladá doklad svojej totožnosti (rodný list, cestovný pas, sobášny list, vodičský 
preukaz, apod. 

 b. Potvrdenie o strate/krádeži

 c. Peniaze - za vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo 
poškodený preukaz sa platí správny poplatok vo výške 16,50 Eur. Správny poplatok sa platí pri 
podaní žiadosti o nový občiansky preukaz na mieste. 

Prečo si mám chrániť svoj 
občiansky preukaz?

V prípade odcudzenia 
občianskeho preukazu môže 
dôjsť k zneužitiu vašej identity, 
k úverovým podvodom, 
k zakladaniu bankových účtov,  
ktoré následne slúžia k nele-
gálnym prevodom  
peňazí.



Čo robiť, keď stratím vodičský preukaz?
1. OZNÁMIŤ UDALOSŤ

Nahlásenie straty alebo odcudzenia vodičského 
preukazu je potrebné urobiť osobne do siedmich dní na 
ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

2. POŽIADAŤ O NOVÝ

Musíte požiadať o  nový preukaz na ktoromkoľvek 
dopravnom inšpektoráte a v prípade odcudzenia osoba 
predložiť potvrdenie od polície.

3. ČO SI VZIAŤ SO SEBOU: 

 a. doklad totožnosti (občiansky preukaz, resp.  
  cestovný pas spolu s potvrdením o občianskom  
  preukaze, ktoré je vydané v  prípade straty  
  alebo odcudzenia občianskeho preukazu),  
  v prípade poškodenia VP alebo medzinárodného  
  VP, aj poškodený preukaz,

 b. žiadosť o vydanie nového vodičského preukazu je k dispozícii priamo na príslušnom  
  inšpektoráte 

 c. vyplněnou žádost o vydání ŘP nebo MŘP při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP

 d. peniaze – správny poplatok za vydanie nového VP alebo medzinárodného VP je zákonom  
  stanovený vo výške 6,50 Eur.

Čo robiť, keď stratím pas? 
Oznámenie straty, odcudzenia alebo nálezu cestovného 
musíte bezodkladne nahlásiť oddeleniu dokladov, kde bol 
doklad vydaný alebo ktorémukoľvek inému oddeleniu 
dokladov či ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. 
Odcudzenie alebo stratu cestovného pasu v  zahraničí 
je nutné nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej 
republiky a  po návrate na Slovensko tiež na oddelení 
dokladov, kde bol doklad vydaný. 

K žiadosti o vydanie cestovného pasu je nutné predložiť:

 • doklad totožnosti, napríklad občiansky preukaz,  
  doklad o štátnom občianstve 

 • doklad o  strate alebo odcudzení cestovného  
  dokladu od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie nahlásili.  
  Ak je doklad o  strate alebo odcudzení cestovného pasu v  inom ako slovenskom  
  alebo českom jazyku, musíte zabezpečiť aj osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Prečo si mám chrániť svoj 
vodičský preukaz?

V prípade odcudzenia vodič- 
ského preukazu môže dochád- 
zať k žiadostiam o vytváranie 
nových falošných dokladov 
totožnosti s inou fotografiou, 
následne k úverovým 
podvodom a k ďalším 
nelegálnym  
činnostiam.

Prečo si mám chrániť svoj pas?

V prípade odcudzenia pasu 
môže dochádzať rovnako 
ako v prípade OP k zneužitiu 
identity, k úverovým podvodom, 
k zakladaniu bankových 
účtov určených k nelegálnym 
prevodom peňazí.



Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu, sa pri podaní žiadosti 
o vydanie cestovného pasu platí zvýšený správny poplatok, okrem prípadu, ak vám cestovný 
pas násilím zobrala iná osoba a túto skutočnosť ste nahlásili príslušnému útvaru Policajného 
zboru. Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa 
vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby. Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného 
pasu v  čase jeho platnosti (opakovane v  priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov) sa 
vyberie päťnásobok príslušnej sadzby. Pri tretej a  ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení 
cestovného pasu v čase jeho platnosti (opakovane v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich 
rokov) sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby. Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri 
strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti sa jednotlivé položky 
spočítavajú.

 Vydanie  1. strata, odcudzenie,   2. strata,   3. a každá ďalšia
 cestovného pasu poškodenie odcudzenie,  strata, odcudzenie,  
   poškodenie poškodenie

 Pod 6 rokov 16 eur 40 eur 80 eur

 Od 6 do 16 rokov  26 eur 65 eur 130 eur

 Od 16 rokov 66 eur 165 eur 330 eur

Čo robiť, keď dostanem informáciu  
o pravdepodobnom zneužití mojej kreditnej 
karty, alebo som dokonca kreditnú kartu 
stratil?
Zneužitie platobnej karty je všeobecný termín 
používaný k  popisu celej škály trestných činov, ktoré 
zahŕňajú krádeže a podvodné používanie údajov z účtu 
platobnej karty. Časté typy podvodov s  platobnými 
kartami zahŕňajú: 

 1) podvodné aplikácie - typ krádeže identity, pri  
 ktorom sú platobné karty získané podvodným  
 aplikačným procesom pomocou odcudzených alebo  
 sfalšovaných dokladov.

2) prevzatie účtu – iný typ ID krádeže, to zvyčajne  
 zahŕňa podvod finančnej inštitúcie, opätovné  
 vydanie platobnej karty a jej presmerovanie na inú  
 adresu.

Prečo si mám chrániť číslo 
svojej kreditnej karty? 

Zločinci kradnú číslo vašej 
karty tým, že napádajú webové 
stránky, kde ste ju použili, 
alebo napádajú počítače so 
špeciálnym malwarom (čo je 
počítačový program určený 
pre vniknutie alebo poškodenie 
počítačového systému), ktorý 
zachytáva zadané  
kódy.



3) stratená/odcudzená karta - ako názov napovedá, tento typ podvodu sa týka zneužitia  
 skutočných kariet, ktoré sú buď stratené alebo ukradnuté od skutočného držiteľa karty. 

4) sfalšované karty - tento podvod sa vykonáva pomocou plastových kariet, ktoré boli  
 špeciálne vyrobené, alebo pomocou existujúcich kariet, ktoré boli zmenené. Tieto karty sú  
 kódované pomocou nelegálne získaných údajov z účtu platobnej karty, aby sa dalo zaplatiť  
 za tovar a služby, alebo slúžia k výberu hotovosti.

5) bez prítomnosti karty (CNP) - tento typ podvodov spáchaných za použitia údajov účtu  
 platobných kariet na realizáciu transakcií, kde nie je face-to-face kontakt medzi predávajúcim  
 a kupujúcim. Zvyčajne sa tento typ podvodu deje na internete, pri zásielkovom obchode  
 alebo telefonicky. CNP podvody sú v súčasnej dobe najrýchlejšie rastúcom typom podvodov. 

6) ATM cash-out podvody - pri tomto type zločinu zločinecké organizácie napádajú platobné  
 siete, kradnú čísla kariet a odstraňujú všetky limity na kartách pre výdaj alebo výber. Čísla  
 kariet sú zasielané členom siete po celom svete, ktorí ich prekódujú do prázdnych kariet  
 a používajú sa potom na výbery obrovského množstva hotovosti z bankomatov (ATM). 

V takom prípade sa bezodkladne obráťte na svoju banku, kontakty na ich kartové oddelenie, 
kde vykonajú zablokovanie platobnej karty, nájdete nižšie. 

Čo robiť, aby som zabránil zneužitiu svojej 
kreditnej karty pri výbere z bankomatu? 
(SKIMMING)
Je potrebné byť opatrný a pri akomkoľvek podozrení 
na neštandardné správanie bankomatu odporúčame 
kartu vôbec nevkladať a informovať danú banku alebo 
políciu. 

 • prezrite si vždy bankomat, z  ktorého chcete  
  peniaze vyberať

 • pri zadávaní PIN dajte pozor na to, aby nikto za  
  vaším chrbtom či z  inej strany nemohol PIN  
  odpozorovať

 • pokiaľ sa bankomat správa neštandardne, alebo  
  je na ňom pripevnené nejaké neobvyklé prídavné  
  zariadenie, informujte banku alebo políciu. Z bankomatu peniaze nevyberajte. 

 • v prípade problémov pri výbere neprijímajte v žiadnom prípade „pomoc“ cudzích osôb  
  (napr. rady na opakované zadanie PIN) 

 • v prípade, že bankomat nevydá bankovky, skontrolujte pre istotu, či nebol na výdajný otvor  
  inštalovaný falošný kryt

Prečo si mám chrániť číslo 
svojej kreditnej karty?

K zneužitiu kreditnej karty môže 
dôjsť aj pri výbere z bankomatu. 
V prípade odcudzenia údajov 
vašej kreditnej karty môže 
dochádzať k nelegálnym náku-
pom v e-shopoch  
apod.



Čo robiť, keď dostanem informáciu, že moja 
emailová adresa bola zneužitá?
Bezodkladne zmeňte heslo do svojej emailovej 
schránky. Nové heslo by malo mať aspoň 8 znakov, 
použite aspoň jedno veľké písmeno, aspoň jeden znak 
a aspoň jedno číslo. Nevytvárajte heslá z mien svojich 
detí, manžela/manželky, zvieracích miláčikov, dátumov 
narodenia a ďalších údajov na internete, ktoré je možné 
ľahko vyhľadať. Zároveň skontrolujte schránku, či 
nedošlo k  odoslaniu nevhodných emailových správ 
vašim kontaktom. 

Často pod vaším menom požadujú od vašich 
blízkych peniaze, môžu ukradnúť osobné údaje alebo 
nainštalovať škodlivý softvér príjemcom vašich správ. 
Bez ohľadu na skutočnosť, že využívate emailové adresy 
ako prihlasovacie meno do sociálnych sietí a aplikácií.

Čo robiť, keď dostanem informáciu, že moje 
prihlasovacie meno alebo 
heslo boli zneužité? 
Bezodkladne zmeňte heslo. Nové heslo by malo mať 
aspoň 8 znakov, použite aspoň jedno veľké písmeno, 
aspoň jeden znak a  aspoň jedno číslo. Nevytvárajte 
heslá z mien svojich detí, manžela/manželky, zvieracích 
miláčikov, dátumov narodenia a ďalších údajov na inter-
nete, ktoré je možné ľahko vyhľadať. 

Prečo by som si mal chrániť 
svoje prihlasovacie meno? 

Prihlasovacie meno je 
základným nástrojom, ktorý 
umožňuje podvodníkom 
útočiť na váš bankový účet 
alebo iné účty. Odcudzením 
prihlasovacieho mena, čisto iba 
emailovej adresy, sú ohrozené 
všetky informácie a osobné 
údaje vo všetkých takýchto 
aplikáciách.

Prečo si mám chrániť 
e-mailový účet?

Vďaka vašej emailovej adrese 
môžu podvodníci pristupovať 
k emailovým účtom a tým vám 
vytvárať problémy, pretože 
obsahujú veľa informácií o vás  
a o vašich blízkych. Dochádza 
potom k rozosielaniu phishingo-
vých správ  
z vášho účtu.



Čo robiť, keď zistím, 
že bolo zneužité číslo 
bankového účtu, či 
už v národnom alebo 
v medzinárodnom formáte 
IBAN? 
Bezodkladne sa obráťte na svoju banku a  dajte 
si preveriť transakcie na svojom bankovom účte, 
prípadne v  internetbankingovej aplikácii si sami 
preverte históriu platieb, či nedochádzalo k neznámym 
platbám. Zároveň odporúčame založiť si nový účet 
a  napadnutý účet čo najskôr zrušiť, aby nemohlo 
dochádzať k   nelegálnym presunom platieb alebo 
k podvodným platbám a k nákupom z vášho účtu.

Prečo si mám chrániť číslo 
svojho bankového účtu 
či už v národnom alebo 
v medzinárodnom formáte? 

IBAN je medzinárodný 
formát čísla účtu, a teda 
pre IBAN platí to isté ako 
pre číslo bankového účtu 
v národnom formáte. Číslo účtu 
v domácom formáte sa skladá 
z dvoch častí oddelených 
pomlčkou, pričom prvá časť 
je nepovinná. V prípade, že 
dôjde k odcudzeniu bankového 
účtu, môžu byť vykonávané 
nelegálne presuny peňazí, 
nákupy v e-shopoch bez vášho 
vedomia a ďalšie podvodné 
aktivity.



Zásady bezpečného správania na internete
Internet a   technológie prenikli takmer do každého aspektu nášho každodenného života. To 
prinieslo mnoho pozitívnych vymožeností, ale tiež ponúka zločincom príležitosti, ako osloviť 
nové obete.

Je dôležité chrániť seba a svoje zariadenia pred zločincami, ktorí ich chcú využívať. Technológie 
sa však neustále vyvíjajú a zločinci vždy hľadajú nové spôsoby, ako s nimi manipulovať, takže 
musíte vždy zostať ostražití a prijímať pravidelne nové bezpečnostné opatrenia. 

Tu je niekoľko tipov, ako zostať v bezpečí. Existuje mnoho cenných zdrojov, ktoré ponúkajú 
online bezpečnostné poradenstvo, a odporúčame použiť všetky dostupné informácie k ochrane 
seba, svojej identity a svojich aktivít. 

• znížiť spam (ktorý môže obsahovať vírusy alebo môže byť použitý na phishing) 

• udržujte svoj spamový filter zapnutý 

• buďte podozrievaví pri nevyžiadaných reklamných kampaniach a ponukách 

• buďte v strehu, pokiaľ nepoznáte odosielateľa 

• dôveryhodné webové stránky alebo on-line platobný sprostredkovateľ od vás nikdy nebude  
 požadovať potvrdenie citlivých informácií ako sú heslá alebo podrobnosti o účte 

• okamžite odstráňte všetky podozrivé spamy a neotvárajte žiadne prílohy. 

Dávajte si pozor na phishing 

Podvodný email sa môže javiť, že pochádza z dôveryhodného zdroja. Niektoré varovné príznaky 
sú obsiahnuté priamo v e-maile:

• je odoslaný z voľnej emailovej adresy, a nie z oficiálneho sídla organizácie 

• uvítanie v emaile začína všeobecným pozdravom, a nie je prispôsobené vášmu menu 

• obsahuje hrozbu, napríklad, že váš účet nie je zabezpečený alebo sa môže vypnúť 

• požaduje osobné informácie, ako je prihlasovacie meno, heslo alebo bankové spojenie

• obsahuje odkaz na webové stránky s URL (webovou adresou), ktorý je odlišný od oficiálnej  
 adresy danej organizácie. 

„Browsujte“ bezpečne 

• skontrolujte URL adresu v adresnom riadku prehliadača a pozrite sa na prípadné pravopisné  
 chyby alebo neočakávané mená či názvy 

• buďte podozrievaví, pokiaľ webové stránky neposkytujú žiadne kontaktné údaje 

• skôr, ako niekam vložíte osobné alebo finančné údaje, skontrolujte, či ste na zabezpečenej  
 linke. Pozrite sa na „s“ v https a symbol visiaceho zámku.



Udržujte svoj počítač v  bezpečí pred vírusmi a ďalšími technickými problémami pomocou 
nasledujúcich nástrojov: 

• firewall 

• antivírusový softvér

• OS Update (pre bezpečnostné záplaty a opravy chýb) 

• anti-spyware nástroje. Ďalšie kroky, ktoré môžete prijať v rámci vlastnej bezpečnosti online 

• pokiaľ máte bezdrôtovú sieť, skontrolujte, či je šifrovaná 

• blokujte v prehliadači vyskakovacie okná alebo skúste používať rôzne prehliadače

• otvárajte prílohy len v prípade, že ich poslali ľudia, ktorých poznáte a dôverujete im 

• vytvorte silné heslá - aspoň osem znakov a obsahujú zmes veľkých a malých písmen, číslic,  
 interpunkčných znamienok alebo symbolov

• udržujte vaše heslá v tajnosti, nikdy ich nikomu nedávajte.



Slovník pojmov 
Adware alebo softvér podporujúci reklamu je softvér, ktorý automaticky zobrazuje reklamu 
s cieľom vytvárať príjmy pre jeho autora. Tieto funkcie môžu byť navrhnuté tak, aby analyzovali, 
ktoré internetové stránky používateľ navštevuje a  prezentuje mu tak relevantné reklamy 
o rôznych typoch tovaru alebo služieb. 

Bitcoin je internetová platobná sieť a  tiež v  tejto sieti používaná kryptomena. Hlavnou 
unikátnosťou Bitcoinu je jeho plná decentralizácia, teda je navrhnutý tak, aby nikto, ani autor ani 
iní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohli menu ovplyvňovať, falšovať, zabavovať účty, ovládať 
peňažné toky alebo spôsobovať infláciu. V sieti neexistuje žiadny centrálny bod, ani nikto, kto by 
mohol o sieti rozhodovať. Konečné množstvo bitcoinov je vopred známe a uvoľnenie bitcoinov 
do obehu je definované v zdrojovom kóde siete. V sieti prebiehajú platby za minimálne alebo 
žiadne náklady. Bitcoiny môžu byť uložené v osobnom počítači vo forme súboru s peňaženkou 
alebo uchovávané pomocou služieb tretej strany. 

Black market je online trhovisko najčastejšie používané na nelegálny predaj drog, prevádzkované 
ako skrytý web, čo umožňuje anonymné využitie. Medzi také patril napr. Silk Road, teda po 
slovensky hodvábna cesta. 

CryptoLocker je trójsky kôň, ktorý sa zameriava na počítače s operačným systémom Microsoft 
Windows. Tento typ malwaru sa šíri infikovanými emailovými prílohami a zašifruje obsah na 
lokálnych alebo pripojených sieťových diskoch, pričom vydiera používateľa, aby zaplatil napr. 
prostredníctvom bitcoinu, inak sa k  svojim dátam nedostane. Odporúča sa žiadnu platbu 
neprevádzať, lebo ani tak nie je isté, že budú dáta dešifrované, prípadne, že sa situácia nebude 
opakovať. 

Dark web web je www obsah, ktorý existuje na tzv. darknets (sieť, ktorá je prístupná len so 
špeciálnym softvérom, často využíva neštandardné protokoly a  porty, zvyčajne také siete 
bývajú P2P siete), ktorý využíva verejný internet, ale k jeho prístupu je nutný špeciálny softvér, 
konfigurácia a autorizácia. Dark weby tvoria deep web, čo je časť webu, ktorá nie je indexovaná 
vyhľadávačmi. 

Ddos útok je realizovaný tak, že smerom k napadnutému serveru je vyslané obrovské množstvo 
požiadaviek napr. o zobrazení webovej stránky. K serveru, pokiaľ priamo neskolabuje, sa potom 
nedostanú legitímni používatelia (napríklad používatelia internetového bankovníctva). Útok 
DDoS je realizovaný z  veľkého množstva miest, takže nie je možné útočníka ľahko odrezať. 
A bohužiaľ ani zistiť: využíva „anonymitu davu“. 

Internetové fóra alebo nástenky sú online diskusné stránky, kde ľudia nechávajú svoju 
konverzáciu vo forme zaslaných krátkych správ a bývajú aspoň po minimálny čas archivované 
a diskutujú v takzvaných vláknach. 

IRC alebo Internet Relay Chat je protokol aplikačnej vrstvy, ktorá uľahčuje komunikáciu vo 
forme textu. Proces chatu pracuje na sieťovom modeli klient/server. IRC klienti sú počítačové 
programy, ktoré si používateľ môže nainštalovať do svojho systému. Títo klienti komunikujú 
s  konverzačným serverom pre prenos správ s  ostatnými klientmi. IRC je určený najmä pre 
skupinové komunikácie v diskusných fórach nazývaných kanály, ale tiež umožňuje one-onone 
komunikáciu prostredníctvom súkromných správ, ako aj prostredníctvom chatu a prenosu dát, 



vrátane zdieľania súborov. Vzhľadom na skutočnosť, že IRC spoje sú zvyčajne nešifrované, tak 
sú atraktívnym cieľom pre DoS/DDoS útočníkov a hackerov.

Malware je krátke označenie pre škodlivý (malicious software), je to softvér používaný 
k  narušeniu nejakej počítačovej operácie za účelom získania citlivých informácií, prístupov 
k súkromným počítačom alebo rozosielania nechcenej reklamy. Malware môže byť nenápadný, 
jeho cieľom je ukradnúť informácie alebo špehovať používateľov počítačov dlhšiu dobu bez 
ich vedomia, alebo to môže byť navrhnuté tak, aby spôsobil nejakú škodu, alebo k vydieraniu 
platieb (CryptoLocker). Malware je zastrešujúci termín používaný pre rôzne formy škodlivého 
alebo dotieravého softvéru vrátane trójskych koňov, vírusov, spyware, adware, scareware 
a ďalších škodlivých programov. 

P2P alebo peer-to-peer označenie sa dnes vzťahuje hlavne na výmenné siete, prostredníctvom 
ktorých si môže mnoho používateľov vymieňať dáta. Dnešné anonymné siete umožňujú 
(legálne i nelegálne) výmeny súborov s prakticky nulovou mierou zodpovednosti jednotlivých 
používateľov. 

Phishing je pokus získať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie mená, heslá a  informácie 
o kreditných kartách či bankových účtoch (a niekedy nepriamo aj peniaze) vydávaním sa za 
dôveryhodnú entitu v elektronickej komunikácii. Phishingové e-maily môžu obsahovať odkazy 
na webové stránky, ktoré sú infikované škodlivým softvérom. Phishing sa zvyčajne vykonáva 
pomocou e-mailového spoofingu alebo instant messagingu, ktorý často nasmeruje používateľa 
k  zadaniu podrobností na falošných webových stránkach, ktorých vzhľad je takmer totožný 
s legitímnym webom napr. ich aplikácií pre internet banking. Používatelia by nemali používať 
rovnaké heslo kdekoľvek na internete. Phishing je neustála hrozba a  riziko je ešte väčšie na 
sociálnych sieťach, ako je Facebook, Twitter a Google+.  

Scareware je forma škodlivého softvéru, ktorý sa využíva k  navodeniu šoku, úzkosti alebo 
pocitu ohrozenia tak, aby sa používateľ nechal zlákať ku kúpe nežiadúceho softvéru. Ďalej sa 
označenie scareware môže vzťahovať aj na všetky aplikácie alebo vírusy, ktoré svojimi žartami 
úmyselne môžu spôsobiť používateľom úzkosť alebo paniku. 

Skimming je kopírovanie platobných kariet pomocou špeciálneho snímacieho zariadenia, 
ktoré páchatelia umiestňujú priamo na bankomaty peňažných ústavov. Zlodeji potom získajú 
informácie, vďaka ktorým sa môžu pokúsiť odcudziť peniaze z účtu poškodeného. 

SMiShing SMS phishing alebo smishing je forma kriminálnej činnosti, ktorej cieľom je rovnako 
ako v prípade internetového phishingu získať osobné údaje ako napr. heslá a ďalšie údaje formou 
krátkych textových správ. 

Spyware je softvér, ktorý si kladie za cieľ zhromaždiť informácie o osobe alebo organizácii bez 
ich vedomia, a  to tak, že môžu posielať tieto informácie na iný subjekt bez súhlasu daného 
používateľa. „Spyware“ sa väčšinou delí na štyri typy: sledovanie systému, trójske kone, adware 
a tracking cookies. Spyware sa najčastejšie používa na účely sledovania a ukladania pohybu 
používateľov internetu na webe a následného servírovania pop-up reklamy. Funkcie spyware 
však môžu presahovať toto jednoduché sledovanie. Spyware môže zhromažďovať takmer 
akýkoľvek typ údajov, vrátane osobných informácií alebo zvyklostí pri internetovom surfovaní, 
používateľské účty a heslá alebo informácie o bankových účtoch alebo kreditných kartách.



TOR je softvér umožňujúci anonymnú komunikáciu. Tor smeruje internetovú prevádzku 
prostredníctvom bezplatnej dobrovoľníckej siete. Tor je využívaný k  zabezpečeniu súkromia 
používateľov, rovnako ako ich slobody a schopnosti viesť dôvernú komunikáciu tým, že drží 
svoje internetové aktivity mimo sledovania a odposluchu. Tor môže tiež poskytnúť anonymitu 
webových stránok a  ďalších serverov. Servery nakonfigurované pre príjem prichádzajúceho 
pripojenia iba cez Tor sa nazývajú skryté služby. Jednou z anonymných/skrytých webových 
stránok bol napr. black market reloaded, cez ktorý sa predávali drogy a iné nelegálne tovary  
vrátane ukradnutých kreditných kariet.
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