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Okrem práce na univerzite sa tiež anga-
žujete v Centre aktívneho starnutia. Čo 
vás motivuje k tomu, že pracujete so se-
niormi a venujete sa práve tejto téme?

Seniori sú múdri, skúsení a rozhľadení 
ľudia, ale v oblasti informačných tech-
nológií sú veľmi zraniteľní a málo infor-
movaní, ako keby prehliadaní spoloč-
nosťou. Som veľmi rada, keď môžem 
spolupracovať s inštitúciami, ktoré se-
niorov informujú a zabezpečujú osvetu.

Ako sú na tom naši seniori, čo sa týka 
ich technologických zručností?

Skupina ľudí, ktorí sú teraz seniormi, vy-
rastala v dobe, kedy boli ešte len prvé 
televízory a diaľkové ovládania boli „na 
krok“, čiže chodili k televízoru prepínať 
programy. Takže aj preto to majú trochu 
ťažšie, aby sa dokázali vôbec napojiť na 
nové informačné technológie, ktoré sú 
okolo nás. Mladší majú výhodu, že sa už 
narodili v inej dobe a už od mladosti ťu-
kajú, klikajú, lajkujú a zdieľajú informá-
cie. Niektorí seniori sú na tom lepšie, 
dokonca aj pracovali s informačnými 
technológiami, iní sú zase na tom opač-
ne – veľmi biedne, boja sa ich a majú 
pred nimi veľký rešpekt.

V čom najčastejšie robia seniori chyby 
pri používaní informačných technoló-
gií?

Nenazvala by som to chybami. Jedno-
ducho nemajú informácie a skúsenosti 
a z toho vyplývajú tie negatívne situácie, 
do ktorých sa dostávajú. Pre ten strach 
a rešpekt, ktorý majú pred technológia-
mi, sa stávajú dobrou „cieľovou“ skupi-
nou pre podvodníkov a tých, ktorí chcú 
od nich vymámiť peniaze.

Ako už odznelo, podvodníci sa najčas-
tejšie zameriavajú práve na seniorov. 
A čoraz viac sa začínajú realizovať aj  
v online priestore. Aké sú podľa vás 
najväčšie hrozby, ktorým čelia seniori 
vo virtuálnom priestore?

Jednoznačne je to to, že prídu o svoje 
peniaze. Podvodníci ich dokážu pre-
svedčiť, aby im ich poslali. Ale má to aj 
druhú stránku, takú psychologickú, že 
si prestávajú dôverovať, prestávajú dô-
verovať tiež iným a veľakrát si aj tie zlé 
skúsenosti nechávajú pre seba.

Aké sú základné pravidlá pre bezpečné 
fungovanie na internete, ktoré by sme 
mohli odporučiť špeciálne seniorom?

Základným pravidlom je, že keď vstu-
pujem do online priestoru, mám mať 
na pamäti, že sa tam môžu šíriť klamstvá  
a je vysoko pravdepodobné, že neja-
ké sa ku mne aj dostane. Prvé pravidlo 
teda je neveriť hneď „na prvú“ všetké-
mu a dávať si na to pozor.

Ak vstupujete do internetbankingu svo-
jej banky, internetová adresa má svoju 
danú štruktúru, tá obsahuje názov ale-
bo skratku názvu banky, ak tam však 
vidím nejaké zvláštne znaky, ktoré sa 
nemusia ani podobať na názov banky 
alebo je niečo pridané na konci adresy, 
čo väčšinou končí koncovkou „.com“, 
tak na takú stránku sa v žiadnom prípa-
de neprihlasujem, zatvorím to a nedô-
verujem takej stránke.

A čo e-maily? Máte nejaké odporúčanie 
pre seniorov aj v tomto priestore, ako 
predísť tomu, aby sa nestali obeťou 
podvodu?

E-maily sú pomerne jednoduché, i keď 
aj pri nich je podstatne vysoké percen-
to ľudí, ktorí klikajú na odkazy zaslané 
v e-mailoch a píšu svoje prihlasovacie 
údaje tretím stranám. E-maily sú typic-
ké tým, že prichádzajú z adresy, ktorá 
sa vôbec nepodobá na adresu dôve-
ryhodnej inštitúcie, ktorá so mnou bež-
ne komunikuje. Teraz prichádza veľa 
e-mailov, napríklad z pošty či banky,  
v ktorých vás upozorňujú na to, že 
vášmu účtu končí platnosť, vyzývajú vás 
prihlásiť sa a vyplniť nejaký formulár na 
webe. Avšak banka alebo iná seriózna 
inštitúcia nemá dôvod pýtať prihlasova-
cie údaje od hociktorého klienta ani od 
seniora. Prihlasovacie údaje sú len a len 
vaše, používate ich len vtedy, keď sa vy 
chcete prihlásiť do svojho internetban-
kingu. Na pohľad je podozrivá aj e-ma-

Na Slovensku využívame internet už 30 rokov. Okrem mnohých vý-
hod, ktoré nám priniesol, má aj veľa nástrah. Doplácajú pritom na 
ne často seniori, ktorí sa neraz stávajú obeťou podvodov. A práve 
o tom, ako sa pred podvodníkmi v online svete chrániť a ako sa vy-
varovať chýb, sa porozprávame s lektorkou IT centra informačných 
technológií Univerzity Komenského Katarínou Révayovou.

Základným pravidlom je, že keď vstupujem  
do online priestoru, netreba neveriť hneď  
„na prvú“ všetkému a dávať si na to pozor. 

Čo teda seniorom poradiť v praxi – ako 
by mali rozpoznať, že nejaká webová 
stránka nie je seriózna, ale práve nao-
pak?

Podvodníci už naozaj vyšperkovali svo-
je postupy a technológie. Ich webové 
stránky už môžu vyzerať skutočne dô-
veryhodne, napríklad ako internetová 
stránka banky alebo elektrární a po-
dobne. Ale len čo sa pozrú na riadok 
s internetovou adresou, tam uvidia, že 
stránka nie je slovenská, že tá adresa vy-
zerá zvláštne. A v takom prípade do nej 
v žiadnom prípade nevstupujeme. Teda 
platí, že hneď ako zbadám, že adresa  
v riadku je hocijakým spôsobom zvlášt-
na, tak na ňu neklikám.

Moja stará mama by sa spýtala, že čo to 
znamená, že tá adresa vyzerá zvláštne?

ilová adresa, z ktorej taký e-mail príde, 
lebo za zavináčom nie je koncovka 
banky. Banka s vami vždy komunikuje 
cez e-mailovú adresu, ktorá má po za-
vináči skratku názvu banky. Pre podvod-
nícke e-maily je tiež typické, že sú do 
slovenského jazyka preložené strojmi, 
to znamená, že tie texty nemajú dobrú 
štylistiku a gramatiku a sú to zvláštne 
konštruované vety.

Čo teda máme robiť s takými e-mailmi, 
v ktorých nás vyzývajú na prihlásenie sa 
niekam alebo úhradu poplatku?

Vymazať ich. Ak už niekto aj klikne na 
odkaz z takého mailu, nemusí sa stra-
chovať, kliknutie na ten link ešte nič 
neznamená. Ak kliknem na ten link, 
objaví sa stránka, skontrolujem riadok 
s adresou, či to je banka alebo nejaká 
podvodnícka stránka.



Podobným prípadom ako e-maily sú aj 
SMS správy. Prichádzajú z bánk, elek-
trární, poisťovní a podobne. Ako v tom-
to prípade odhalíme, že ide o podvod?

Pri SMS správach je trošku problém, 
lebo väčšinou príde správa z čísla, ktoré 
je označené ako „Info“, tvári sa teda ako 
seriózna SMS-ka. V texte je ale vždy link, 
na ktorý vyzývajú kliknúť a dostanete 
sa opäť na nejakú stránku, kde si treba 

skontrolovať internetovú adresu v riad-
ku. Kliknutím na odkaz z SMS-ky sa ešte 
nič neudeje. Odporúčam však takéto 
SMS-ky hneď ignorovať. Určite nezadá-
vať číslo svojej kreditnej karty, prihlaso-
vacie údaje a podobne.

Dá sa vypátrať, kto stojí za falošnými 
SMS-kami či webovými stránkami?

Nedá. Nie je to v možnostiach používa-
teľa. Treba len vymazať SMS-ku a nikde 
nič nepísať a na nič neklikať.

Samostatnou kategóriou je internet- 
banking, ktorý využívajú aj viacerí se-
niori. Ako sa majú čo najlepšie chrániť 
pred zneužitím údajov pri prihlasovaní 
do internetbankingu?

Nazýva sa to phishing – stránky pod-
vodníkov sa tvária ako skutočné inter-
netbankingy bánk. A je opäť dôležité 
hneď si skontrolovať adresu stránky 
v riadku, či je to naozaj stránka mojej 
banky alebo má nejaký zvláštny názov, 
vtedy v žiadnom prípade svoje údaje 
neposkytnem. Väčšina oficiálnych inšti-
túcií má už dvojité overovanie údajov 
pri platbách, čo je veľmi dobrý krok.

V súčasnosti bežne nakupujeme na in-
ternete, robia tak už aj seniori, mnohí si 
na to zvykli počas pandémie. Ako rozlí-
šime seriózny e-shop od podvodu?

Je také nepísané pravidlo, že keď 
chcem nakupovať na internete, urobím 
si prieskum, aké sú asi ceny na jednot-
livých stránkach. Na stránkach podvod-
níkov ponúkajú nižšie ceny, rozdiely sú 
aj desať eur. Ak natrafím na stránku, kde 
sú ceny naozaj nízke, je to podozrivé. 
Je potrebné všímať si aj názvy stránok, 
niekedy môžu byť úplne iné ako oblasť, 
ktorej sa akože venujú a podobne.

Máte aj vy nejakú osobnú skúsenosť  
s podvodmi tohto typu?

užíva nejaký strojový prekladač, a pre-
to sa vyjadruje lámavou slovenčinou.  
A už dosť veľa senioriek prišlo o značné 
sumy peňazí, lebo uverili takýmto pros-
bám o finančnú pomoc. No chápem, že 
je veľmi ťažké ubrániť sa tomu, keďže 
niektorí seniori a seniorky žijú osamelo 
a potešia sa, keď ich niekto na sociálnej 
sieti osloví. Dôverujú aj tým neznámym 
a chcú im pomôcť.

V Centre aktívneho starnutia sa osobne 
stretávate so seniormi. Aké majú skúse-
nosti s podvodmi?

Väčšinou sú to e-maily, dosť často telefo-
náty plus sociálne siete a kontaktovanie 
na základe akože zamilovania sa. A v po-
slednom čase sa rozmohli SMS správy.

Čo im radíte? Ak už sa aj stanú obeťou 
podvodu, ako sa vyvarovať opätovné-
mu naleteniu?

Komunikovať, rozprávať sa o tom, nene-
chávať si to len pre seba a do budúcna 
mať stále na pamäti, kam klikám a sle-
dovať internetovú adresu v riadku.

Skúsenosť mám do tej miery, že mi cho-
dia e-maily a SMS-ky a rôzne správy na 
sociálnych sieťach s výzvami, ako by 
som mohla podporiť vojnových utečen-
cov alebo veteránov. To je ďalšia oblasť, 
v ktorej sú časté podvody. A konkrétne 
na výzvy finančne pomôcť nejakým bý-
valým vojakom doplácajú najmä dámy 
– seniorky. Typické je, že ich osloví ne-
známy človek zo zahraničia, ktorý po-

držať tam, aby sa nestali obeťou pod-
vodu?

Sú seniori, ktorí trávia svoj čas aj na so-
ciálnych sieťach a odporúčam im, aby  
v prvom rade nezverejňovali osobné 
informácie o sebe ani o svojej rodine. 
Ani to, akú majú banku, pretože tie al-
goritmy, ktoré zbierajú o nás informá-
cie, sú veľmi prešpekulované, inteli-
gentné a dokážu si pospájať veci medzi 
rodinnými príslušníkmi s inštitúciami, 
ktoré využívame a podobne. Dokážu si 
to vyskladať tak, že vám potom rovno 
zavolajú alebo pošlú e-mail cielene už  
s názvom vašej banky.

Ktoré informácie môžu byť tie rizikové?

Zamestnanie, rodinní príslušníci, kam 
cestujem, aké finančné inštitúcie pou-
žívam na svoje finančné operácie. Celý 
profil na sociálnych sieťach by mal byť 
súkromný, v žiadnom prípade nie verej-
ný.

Ako by mal senior postupovať krok po 
kroku, ak si nie je istý, či ide alebo nejde 
o finančný podvod?

V prvom rade by mal kontaktovať ne-
jakú dôveryhodnú osobu, ktorej povie, 
o čo ide a kontaktovať tiež inštitúciu,  
z ktorej bola akože informácia poslaná. 
Ísť cez oficiálne kontakty, cez infolinku  
a spýtať sa na daný e-mail, či niečo také 
posielali.

Hovoríte, že si to seniori nemajú ne-
chať pre seba a majú o tom povedať 
nejakému blízkemu človeku. Čo teda 
môžeme odporučiť rodine a blízkym  
v tejto téme? Ako nepotlačiť odhod-
lanie seniora využívať technológie, 
nevystrašiť ho, no na druhej strane ho 
pripraviť na nástrahy?

Príbuzným odporúčam obrniť sa trpez-
livosťou a vysvetľovať a vysvetľovať... 
Nenechať seniora bez odpovede na 
otázku, ktorú položil.
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Seniori sú múdri, skúsení a rozhľadení ľudia, 
ale v oblasti informačných technológií 

sú veľmi zraniteľní.

Prihlasovacie údaje sú len a len vaše,
používate ich len vtedy, keď sa vy chcete

prihlásiť do svojho internetbankingu.

A čo sa týka nastavení napríklad svojho 
e-mailového konta?

Dobrý spôsob je zadať si nové heslo 
a skúsiť si nastaviť dvojité overovanie 
údajov, napríklad cez SMS správu alebo 
telefón. Dnes už sú rôzne možnosti.

Dnešní seniori využívajú na komuniká-
ciu aj sociálne siete. Akých pravidiel sa 

Aký spôsob teda zvoliť, keď chcem 
seniora vo svojej rodine niečo naučiť  
o technológiách a možných nástrahách?

Najlepšou cestou je ukázať, ako pracu-
jem s technológiami ja sám, čo urobím, 
ak mi príde nejaký e-mail, ako si overu-
jem pravdivosť internetovej stránky, na 
ktorú klikám.



Z vašich skúseností, dá si senior poradiť 
skôr doma od rodinného príslušníka ale-
bo skôr od niekoho iného, napríklad v 
Centre, kde so seniormi pracujete aj vy?

Senior si dá skôr poradiť od inštitúcií  
a ľudí, ktorí v danej oblasti pracujú ako 
od rodiny. Ale, samozrejme, že aj rodin-
ní príslušníci, najmä tí mladší, dokážu 
seniorov presvedčiť alebo usmerniť.

Zhrnuli by ste na záver 5 základných 
rád pre seniorov, ako sa správne pohy-
bovať v online priestore, aby to bolo 
bezpečné?

Prvý tip je, že keď vstupujem do onli-
ne priestoru, počítam s tým, že na mňa 
môže vyskočiť nejaké klamstvo, pod-
vod, takže postupujem opatrne a s reš-
pektom. Ak mi príde e-mail zo zvláštnej 
adresy, hneď ho mažem. Ak by to bolo 
niečo dôležité, príde to ešte raz. Ak sa 
mi podarí už kliknúť na nejaký odkaz, 
nejakú stránku, skontrolujem interne-
tovú adresu v prehliadači, a tak si skon-
trolujem dôveryhodnosť. Ak sa e-mail,  
v ktorom som klikla na odkaz tvári, že je 
z banky, pozriem si v adrese, či je tam 
názov banky. Ďalší tip je nikam nepísať 
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svoje prihlasovacie údaje, nikomu ich 
nehovoriť ani telefonicky, neposielať ich 
SMS-kou, určite nenosiť prihlasovacie 
údaje či PIN kódy prilepené na banko-
matovej karte a nedôverovať cudzím ľu-
ďom, ktorí vás o niečo žiadajú.


