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[001] 7 pravidiel pre bezpečné heslo na internete 

Bezpečné heslo 

Neexistuje presná špecifikácia, pretože to, čo bolo bezpečné v roku 1980, už dnes nie je. Technika pokročila, 
kryptovacie a dekryptovacie softvéry a postupy sa mnohonásobne zrýchlili. Prelomenie hesla z roku 1980 je dnes 
hračkou. 

Existujú iba dobré rady a tipy, ako čo najlepšie vytvoriť silné a bezpečné heslo. A tie sa v čase taktiež vyvíjajú. Vplýva 
na nich rozvoj technológií, analýza prelomených hesiel a podobne. 

Ak chceš kráčať s dobou a nebyť prvým terčom pre hekerov, použi tieto rady na vytvorenie bezpečného hesla pre 
najbližšie obdobie: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Uchovávanie hesiel 
Pokiaľ si vo virtuálnom priestore aktívny, tak potrebuješ množstvo hesiel pre aplikácie, maily, heslovanie súborov 
atď. 

Súčasťou bezpečnosti je uchovanie hesiel tak, aby sa k nemu útočník ľahko nedostal. 

Pokiaľ nemáš pamäť ako najmodernejší počítač, všetky heslá si nezapamätáš. Potrebuješ pomoc. 

• Heslá môžeš uchovať aj „starým“ spôsobom – teda napísaním na papier, či do diára. Ale daj si pozor, kde ich 
uschováš. Alebo si ulož na jedno miesto prístupové meno (login) a na iné miesto si ulož heslo.  

• Ďalšia možnosť je uchovať heslá v trezore – znie to ako z komédie o gangstroch, ale pokiaľ máš hodnoty, 
o ktoré nechceš vo virtuálnom priestore prísť, premýšľaj. 

• Virtuálny priestor ponúka aj virtuálne „trezory“ na heslá. Tie ti pomôžu uchovať heslá na jednom mieste 
s použitím „super hesla“ ich otvoríš. 

 

 
 
 
 
 
 
Tip na záver 
Napíš si zoznam, kde všade používaš heslá. Ak nie pre všetky, tak si urči si aspoň tri najdôležitejšie heslá, ktoré si skús 
podľa našich rád upraviť a nastaviť. Obmieňaj ich minimálne každých 6 mesiacov. 
       
 

• Nezačínaj heslo veľkým písmenom 

• Nekonči heslo číslicou alebo krátkym číselným radom 

• Používaj heslo s viac ako 12-timi znakmi 

• Používaj 2-faktorovú autentifikáciu 

• Nepoužívaj rovnaké heslo do banky a na zábavu 

• Pravidelne obmieňaj všetky heslá 

• Vytváraj heslá ako vety alebo vlastné slovné spojenia 

Password generator – sú to softvéry, ktoré vytvárajú a uchovávajú bezpečné heslá vždy podľa najnovších 

rád, tipov a pravidiel. Sú pravidelne aktualizované a teda „informované“ o novinkách. Na internete je ich 

veľa. Vybrať ten srpávny je už úloha náročnejšia.  

Dobrá rada – pozri si recenziu a podľa nej sa rozhodni. 


