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[018] 5 zásad bezpečnosti na mobilných zariadeniach  

 

Dnes už nikto nepochybuje, že mobilné zariadenia sa stali významným fenoménom dnešnej doby. 

V súčasnosti stále viac používateľov používa internet prostredníctvom svojich mobilných zariadení. Avšak 
na ochranu pred hrozbami myslí len málokto.  

Prvým krokom k mobilnej bezpečnosti je uvedomiť si, že bezpečnosť tvojho mobilného zariadenia je 
rovnako dôležitá ako v prípade počítača. Preto by si mal mať stále na pamäti tieto zásady: 

 

 

 

 

 

Niektoré značky telefónov riziko znižujú vlastnými bezpečnostnými platformami, ktoré sú v smartfónoch 
priamo integrované. Dokonca ti pomôžu aj vo chvíli, keď telefón stratíš alebo ti ho niekto ukradne.  
 
Mobil v takom prípade vieš vyhľadať prostredníctvom svojho účtu v bezpečnostnej aplikácii alebo cez GPS, 
kde sa telefón nachádza, uzamknúť ho, vymazať jeho obsah alebo spustiť sirénu, ktorá útočníka vyľaká a 
telefón zahodí. 

 

 

 

 

 
Tip na záver 
Ak používaš heslo „vzor“ skús si nastaviť podľa našich rád heslo číselné alebo Face ID, prípadne Touch ID.  
  
Ak nemáš nastavené uzamykanie obrazovky, tak si ho nastav v nastaveniach, aby sa nestalo, že Ti niekto 
napríklad vymaže všetky fotografie v mobile. 
 
Skús si pozrieť v nastaveniach wi-fi, koľko sietí si už povolil ako overené a ak tam máš nejaké free wi-fi 
z nákupných centier a pod., over si ich bezpečnosť alebo ich zablokuj. 
 
 

Dôležité je aj to, z akej krajiny pochádza značka mobilu a akú má povesť v oblasti bezpečnosti a 
ochrany súkromia. Napríklad telefóny Samsung využívajú platformu Knox s certifikáciou DISA, BSI, 
ANSSI a ďalších krajín, ktorá v oblasti bezpečnosti patrí celosvetovo k tomu najlepšiemu.  

- nepožičiavaj mobilné zariadenie cudzím ľuďom a nenechávaj ho bez dozoru 
- udržiavaj operačný systém a aplikácie v aktualizovanom a bezpečnom stave  
- neinštaluj si do mobilných zariadení neoverené a nedôveryhodné aplikácie  
- neukladaj si do mobilných zariadení prístupové údaje k službám elektronického 

bankovníctva 

https://www.samsung.com/sk/security/
https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/knox-certifications
https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/knox-certifications

