
Ako vytvoriť 
dobré heslo?

1 

Heslo musí byť tajné

Nezdieľajte vlastné prihlasovacie 
údaje a heslá so svojimi partnermi, 
prípadne s rodinou. 
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Heslo musí byť jedinečné

Pre každú online službu zvoľte 
unikátne heslo.

3

Heslo musí byť zapamätateľné

Vyhnite sa príliš zložitým heslám a 
frázam, ktoré sa ťažko pamätajú. No 
zároveň nepoužívajte známe kombinácie 
ako „123456“ ani jednoduché slovo ako 
„heslo“.
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Heslo musí byť zložité

Vytvorte si frázové heslo. Môže to 
byť konkrétna fráza, ktorá má pre vás 
nejaký význam a ľahko sa pamätá. 
Zámerne zameňte poradie slov vo vete. 

4

Heslo musí byť dostatočne dlhé

Ideálne heslo by malo mať aspoň 16 znakov.

Máte priveľa hesiel a 
nedokáže si ich zapamätať? 

Správca hesiel dokáže používateľovi 
uložiť celé zoznamy hesiel a takýto 
zoznam chráni nielen ďalším heslom, 
ale aj šifrovaním. Vďaka tomuto 
nástroju hesiel je potrebné len jediné 
(hlavné) heslo. 



Môj účet niekto 
hackol. Ako 
postupovať?

Ako zistím, že sa moje heslo dostalo do rúk hackerov?

•  Nemôžete sa prihlásiť do vášho online účtu.
•  Vaša nástenka na sociálnej sieti sa zaplnila príspevkami, ktoré ste nikdy 

nepublikovali. 
•  Vaši priatelia dostali od vás správu alebo e-mail, ktorý ste nikdy neodoslali. 
•  Na vašom bankovom účte zmizli peniaze.

Ako postupovať?

Máte prístup k vášmu online účtu?
•  Ak máte naďalej prístup do vášho online účtu, okamžite si zmeňte heslo.
•  Ak používate rovnaké heslo aj do inej služby, zmeňte ho tiež. Heslo 

odporúčame zmeniť na inom zabezpečenom zariadení.
•  Skontrolujte vaše zariadenia na prítomnosť škodlivého kódu.
•  Spojte sa so všetkými priateľmi a známymi, ktorí dostali z napadnutého konta 

podozrivé správy, aby na priložený odkaz neklikali.

Neviete sa prihlásiť do vášho online účtu?
•  Spojte sa s prevádzkovateľom a nahláste účet ako hacknutý. Ak nahlásite, 

že bol váš účet napadnutý, služba sa zvyčajne postará o zvyšok a pomôže vám 
získať váš legitímny prístup.

•  Ak si myslíte, že boli ohrozené vaše platobné údaje a financie, okamžite sa 
spojte s vašou bankou. 


