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Bezpečné správanie sa na Internete

Čo je vírus?

Pojem počítačový vírus označuje program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez 
vedomia používateľa. Vírusy sa rozširujú v rámci jedného počítača, ale i medzi viacerými 
počítačmi. Existuje viacero spôsobov, ako sa môžu počítače infikovať cez rôzne médiá ako 
je disketa, CD, sieťové linky, výmenné pevné disky, ale najmä cez Internet. Vírus je skrytý 
v nejakom súbore, najčastejšie v spustiteľnom.

Vírus ľahko zbadáme, spomalí sa náš počítač, je nestabilný, časté je poškodenie 
dokumentov, zmena veľkosti alebo obsahu súborov, úbytok kapacity pevného disku. 
Zatiaľ čo niektoré vírusy môžu byť cielene ničivé (napr. mazať súbory na disku), mnoho 
iných vírusov je relatívne neškodných, poprípade iba obťažujúcich. Pri niektorých vírusoch 
sa ničivý kód spúšťa až s oneskorením (napr. v určitý deň či po nakazení určitého počtu  
iných hostiteľov),  čo sa niekedy označuje ako logická bomba. Vírusy sú iba jedným z 
druhov zákerného softvéru tzv. malware. 

Iné druhy malwaru: 
• Červ:  je  škodlivý  program,  ktorý  neinfikuje  spustiteľné  súbory,  ale  rozširuje  sa 

počítačovou sieťou.
• Trójsky kôň: je program, ktorý okrem užitočnej funkcie obsahuje skrytú časť, ktorá 

sa dá aktivizovať po splnení určitej podmienky - zvyčajne ide o viazanosť na určitý 
dátum, napr. 1. apríl, piatok trinásteho, Nový rok alebo Vianoce. Táto ukrytá časť 
spravidla  vykonáva  činnosť  deštrukčného  charakteru  -  modifikácia  údajov, 
vymazanie súborov, formátovanie disku a pod.

• Spyware: je program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé 
dáta  z  počítača -  napr.  heslá,  tieto  dáta  sa  potom pokúša  poslať  tretej  strane, 
následné  posielanie  informácie  tretej  strane  značne  spomaľuje  chod  PC  na 
internete a môže aj prepisovať URL zadané v internetovom prehliadači. Spyware sa 
nešíri  vlastnou replikáciou ako je  tomu pri  počítačových vírusoch a červoch ale 
najčastejšie  sa  do  počítača  dostáva  nainštalovaním  samotným  používateľom. 
Keďže je nepravdepodobné, že by si niekto takýto softvér nainštaloval dobrovoľne, 
snaží sa spyware tváriť ako užitočný program.

• Adware je akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje 
reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru. 

Chránime svoj počítač:

• Neotvárame nebezpečné prílohy elektronickej pošty

Ide  hlavne o  súbory s  príponami:  .exe,  .vbs,  .zip,  tie  môžu obsahovať  vírus  (škodlivý 
program), ktorý môže poškodiť, či zničiť údaje v počítači a tým aj samotný počítač. Napr. aj  
súbory s príponou .doc alebo .xls môžu obsahovať tzv. makrovírus. 
Aj my posielame e-mailom dokumenty vo forme, kde vírusy nie sú napr. namiesto .doc 
formát .rtf, namiesto .tiff  formát .jpg. 

Podozrivé e-maily a SPAM (nevyžiadaná pošta, často s reklamou) ihneď vymažeme 
(sú zväčša po anglicky), aktivujeme si filter na nevyžiadanú poštu a spamy.
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• Nesťahujeme programy z neznámych a neoverených serverov

Program,  ktorý  si  stiahneme  z  neznámeho  miesta,  môže  úmyselne  obsahovať 
vírus, alebo môže oslabiť bezpečnosť nášho počítača a otvoriť ho tak útokom z Internetu 
(Trójsky kôň je škodlivý program, ktorý však vyzerá neškodne). 

• Používame antivírový softvér 

Antivírový program má byť v počítači iba jeden, musíme mu pravidelne aktualizovať 
informačnú databázu o vírusoch – súbory sú na Internete, sám antivírový program nám 
ponúkne ich najnovšiu aktualizáciu. Napr. Microsoft Essential, Panda, AVG, NOD, Avast ...

• Používame anti-spyware softvér  

V posledných rokoch sa na internete objavilo nové riziko – spyware a adware. Sú to 
programy, ktoré buď sledujú našu aktivitu na počítači, internetovú komunikáciu a údaje o 
nej,  napr.  aj  s  našimi  prístupovými  heslami,  a  potom  získané  informácie  odosielajú 
výrobcovi softvéru, alebo nám priamo na obrazovke zobrazujú nevyžiadanú reklamu. Proti 
spyware  a  adware  existujú  špeciálne  anti-spyware  programy,  napr.  Spybot 
Search&Destroy a SpywareBlaster.

• Používame Firewall

Firewall je špeciálny softvér (tzv. „ohňová stena“), ktorý sa umiestňuje medzi náš 
počítač a sieť internet a blokuje prístup k nášmu počítaču zvonka. Pre ochranu počítača 
sa tak blokujú všetky nechcené dáta prichádzajúce z internetu. Firewall umožňuje rôzne 
nastavenia  pri   používaní  základných  internetových  služieb  –  e-mailu,  webu,  ftp  a 
podobne.

• Používame aktualizovaný softvér 

Nainštalované programy v počítači (aj operačný systém) pravidelne aktualizujeme, 
aktualizácie sú obvykle bezplatne dostupné, vylepšujú prípadné nedostatky programov a 
sú  preto  bezpečnejšie.  Jednotlivé  programy  vedia  aktualizácie  často  vyhľadávať  a  v 
niektorých prípadoch aj aplikovať samé, veď len aktuálna verzia softvéru dokáže účinne 
čeliť internetovým rizikám.

• Nenechávame svoj počítač celkom bez dozoru a ochrany 

Nebezpečenstvo vzniká pri inštalácii cudzieho softvéru, alebo pri používaní cudzích 
médií, napr. USB kľúčov, kedy môže dôjsť napr. k nákaze počítača vírusom.


