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Zásady pri zabezpečení osobných počítačov 

 

Principles for the security of personal computers 

 

Jozef UJLAKY -  Mária ŠKULECOVÁ 

 
 

Abstract 

Computer security and information technology security in general is a complex and 

ongoing process, which accompanies the use of these technologies in daily practice. 
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Cieľom tohto príspevku nie je podať ucelený pohľad na danú problematiku, ale skôr 

ponúknuť jednoduchý návod, ako zabezpečiť počítač proti pokusom o prienik, proti vírusom, 

a pod. Samozrejme okrem toho, čo je nižšie uvedené, dá sa v zabezpečovaní počítača 

pokračovať do ďaleko väčšej hĺbky, čo však vyžaduje už hlbšie znalosti z problematiky 

bezpečnosti informačných technológií. I napriek tomu postupy uvedené na tejto stránke 

predstavujú solídny rámec pre štandardné zabezpečenie počítača. 

V niekoľkých bodoch, podľa poradia dôležitosti, vymenujeme ako nastaviť základné 

zabezpečenie PC. Tieto postupy sú funkčné na Windows XP. Na iných verziách OS od 

Microsoft-u postup nie je v zásade iný, ale môže sa v detailoch líšiť. 

 

 

A) Prevencia 

 

Pokiaľ neexistuje prevencia, tak sa používateľ môže pripraviť na neustále odstraňovanie 

vírusov a ďalšie zásahy do operačného systému MS Windows (ďalej OS), ktoré môžu znížiť 

celkovú stabilitu systému aj po ich odstránení.  

 

1. Zaheslovanie počítača 

 

 Zaheslovanie počítača je dôležité ak sa počítač nachádza na mieste, kde sa pohybujú 

osoby, ktoré by nemali mať oprávnenie ho používať, ale ešte dôležitejšie je to pre počítač 

pripojený na internet, pretože akákoľvek osoba či softvér (prevažne vírusy) je schopná sa 

na PC dostať vzdialene, pokiaľ počítač heslo nemá (prihlásiť sa a následne spúšťať 

škodlivý kód, či kopírovať alebo mazať dáta).  

 Od verzie c SP2 je tomu čiastočne zabránené pomocou funkcie “jednoduché zdieľanie 

súborov” (simple file sharing), ktorá je v základnej inštalácii zapnutá. Na správu 

používateľských účtov v prípade, že si zamestnanec spravuje počítač sám, je možné použiť 

program, ktorý je súčasťou operačného systému, ale je bežne skrytý. Je nutné ho použiť 

preto, lebo na počítači sa môžu nachádzať aj skryté používateľské účty, o ktorých bežne 

OS neinformuje. V základnej inštalácii je to účet “administrátor”. K tomuto účtu je možné 

sa dostať kliknutím na tlačidlo “Štart”, následne “spustiť” (“run” v anglickej verzii), do 

otvoreného okna je potrebné napísať príkaz “control userpasswords2” bez úvodzoviek. 

Potom sa otvorí okno uvedené na obr. č. 1. Pomocou tohto programu nie je možné meniť 

heslo používateľa, pod ktorým je používateľ práve prihlásený. Heslo sa dá však 
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jednoducho zmeniť stlačením kombinácie kláves ctrl+alt+del a vybraním položky “zmeniť 

heslo“ (change password) zo zobrazeného menu. Inak sa heslo v tomto programe definuje 

zvolením používateľa a následným kliknutím na tlačidlo “reset password” (vo 

všeobecnosti je najviac bezpečné používať heslá, ktoré obsahujú veľké a malé písmená, 

číslice a špeciálny znak a naopak heslá s najnižším stupňom bezpečnosti sú napr. heslá ako 

“meno123”, prípadne len meno, číslice, alebo akékoľvek bežné slovo či skratka). Tento 

program je nutné spustiť pod prihláseným používateľom s administrátorskými právami. 

 

2. Bezpečnostné aktualizácie OS.  
 

Neustály vývoj škodlivého softvéru a odhaľovanie bezpečnostných chýb v OS alebo 

niektorých programov na ňom spustených spôsobuje, že osobný počítač sa doslova zo dňa 

na deň stáva ohroziteľným. Vývojári OS sa preto vždy snažia promptne reagovať 

vydávaním aktualizácií softvéru. Najdôležitejšia je však aktualizácia samotného OS, i keď 

ani aktualizovaním ostatných programov sa nič nepokazí, práve naopak. K novším verziám 

používaného softvéru sa väčšinou dá dostať cez menu daného softvéru. Je to prevažne cez 

“pomoc” (help), kde sa nachádza položka stránky výrobcu, na ktorej je možné nájsť novú 

verziu alebo priamo odkaz “vyhľadaj aktualizácie” (check for updates). 

Nastavenie aktualizácií samotného OS sa dá nájsť vo voľbe “štart” -> “nastavenia” -> 

“ovládací panel” -> “automatické aktualizácie”  (start->settings->control panel->automatic 

updates). Potom sa otvorí nasledujúce okno znázornené na obr. č. 2. 

 

Vo zvolenom menu je možné v poradí zhora nastaviť plne automatické sťahovanie 

a inštalovanie aktualizácií v danom čase (pre úspešné aktualizovanie musí byť samozrejme 

počítač zapnutý v danom čase) alebo sa dá nastaviť iba automatické sťahovanie s tým, že 

počítač upozorní používateľa, keď sú k dispozícii stiahnuté a nenainštalované aktualizácie 

ikonou žltého štítu s výkričníkom, zobrazenou vedľa času. Keď používateľ chce, dvoj 

kliknutím na zobrazenú ikonu spustí inštaláciu v čase, keď mu to vyhovuje, alebo je ešte 

možné zvoliť upozornenie, že sú k dispozícii nové aktualizácie a používateľ si zvolí čas 

sťahovania, aj inštalácie. Prípadne je tam možnosť úplného vypnutia aktualizácií. Samotné 

aktualizácie sú prevažne odpoveďou na už existujúce hrozby kolujúce po internete, preto 

jednoznačne najlepšou voľbou je okamžitá inštalácia aktualizácií ihneď ako sú dostupné. 

 

3. Antivírusový (AV) program.  
 

Antivírusových programov je veľké množstvo a záleží iba od používateľa, ktorý chce 

používať. Dôležité je hlavne si všímať, čo antivírusový program hlási a riadiť sa jeho 

pokynmi. Minimálne raz za mesiac je potrebné skontrolovať celý počítač a udržiavať 

antivírusový program vždy aktuálny. Treba si samozrejme uvedomiť, že neexistuje 100 %-

ne účinný AV program. Preto je v prípade podozrenia vhodné skontrolovať počítač aj iným 

AV programom. Na záver sú uvedené odkazy na niektoré AV programy, ktoré sú zdarma: 

 

http://www.microsoft.com/Security_Essentials/ 

http://free.avg.com/ww-en/homepage 

http://www.free-av.com/en/download/index.html 

http://www.avast.com/free-antivirus-download 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/Security_Essentials/
http://free.avg.com/ww-en/homepage
http://www.free-av.com/en/download/index.html
http://www.avast.com/free-antivirus-download
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4. Ďalšie preventívne opatrenia 

 

Je vhodné vypnúť autorun (samospúšťanie) CD, USB kľúčov a podobne. Najúčinnejšie je 

vypnúť autorun pomocou súboru, ktorý sa nachádza tu: 

https://www.fem.uniag.sk/helpdesk/files/autorunoff.zip 

 

Po jeho spustení je potrebné počítač reštartovať, aby zmeny boli účinné. 

 

V prípade, že OS alebo akýkoľvek program položí otázku “áno/nie”, “ok/zrušiť“, je 

potrebné si prečítať, čo program požaduje a ak používateľ nemá istotu, čo program 

požaduje, odporúča sa kliknúť na „zrušiť“ resp. „nie“. Nespúšťať, resp. neotvárať  súbory 

s nebezpečnými príponami (typmi súborov), o ktorých pôvode či obsahu si nie je 

používateľ istý (ako napr. súbory s príponami exe, msi, cmd alebo reg). Prípadne 

nespúšťať makrá v MS Office, o ktorých pôvode či obsahu má používateľ pochybnosti. 

Vo webovom prehliadači sa vyhýbať stránkam s pochybným, alebo nelegálnym obsahom. 

Často práve tie sú zdrojom škodlivého softvéru. Na takýchto stránkach sa obzvlášť 

neodporúča klikať bez uváženia na pop-up (vyskakovacie) okná a bannery (reklama). 

 

 

 

  
 

 

Obr. č. 1  Zaheslovanie počítača 

https://www.fem.uniag.sk/helpdesk/files/autorunoff.zip
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Obr. č. 2 Automatická aktualizácia 

 

 

Súhrn 

Zabezpečenie počítača a bezpečnosť informačných technológií vo všeobecnosti je 

komplexný a stály proces, ktorý sprevádza využívanie týchto technológií v každodennej 

praxi. 
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