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Informácie o projekte

European Information Society Institute, o. z.

Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

• Aktivita: Príprava a realizácia workshopov pre študentov 

• Dátum a čas aktivity: 23.03.2021 od 18.00 do 19:30

• Výška NFP: 166 365,71€

• Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Aktuálna situácia
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Niekoľko čísel ... (I.)

▪ Útok ransomvérom WannaCry stál Národnú zdravotnú službu 
(NHS) viac ako 100 miliónov $. (Datto)

▪ Zdravotnícky priemysel stratil v roku 2019 odhadom 25 
miliárd $ za útoky ransomvérom. (SafeAtLast)

▪ Viac ako 93% zdravotníckych organizácií zaznamenalo za 
posledné tri roky porušenie ochrany údajov. (Herjavec Group)

▪ 27% kybernetických útokov COVID-19 je zameraných na 
banky alebo zdravotnícke organizácie a COVID-19 sa pripisuje 
238% nárastu kybernetických útokov na banky v roku 2020. 
(Fintech News)

▪ Potvrdené porušenia údajov v zdravotníctve sa v roku 2020 
zvýšili o 58%. (Verizon)

▪ Zdravotníctvu vznikajú najvyššie priemerné náklady na 
porušenie ochrany údajov, a to 7,13 milióna $. (IBM)
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Niekoľko čísel ... (II.)

Zdroj: https://www.varonis.com/blog/data-breach-response-times/



Sociálne 
inžinierstvo
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Zdroj: https://www.thesquare.blog/tag/personal-data/
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Sociálne inžinierstvo (I.)
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Sociálne inžinierstvo (II.)

Sociálne inžinierstvo - umenie manipulácie ľudí za účelom vykonania akcie alebo 
vyzradenia dôverných informácii.

"Sociálne inžinierstvo používa vplyv a presviedčanie k oklamaniu ľudí tým, že ich 
presvedčí, že sociálny inžinier je niekto, kto nie je. V dôsledku toho môže sociálny 
inžinier využiť ľudí s cieľom získať informácie buď s použitím alebo bez použitia 

technológií.“
Kevin Mitnick
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Sociálne inžinierstvo (III.)

„Všetko závisí od toho, ako sa pozeráme na veci, a nie od toho, aké 

sú.”

Carl Gustav Jung

Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/eiffel-tower_1064924.htm, https://www.pexels.com/photo/people-walking-near-eiffel-
tower-3305370/

https://www.freepik.com/free-photo/eiffel-tower_1064924.htm
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Phishing (I.)
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Vishing (I.)

Zdroj: https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/ochrana-pred-falo%C5%A1nou-technickou-
podporou-2ebf91bd-f94c-2a8a-e541-f5c800d18435
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SMiShing (I.)

Zdroj: https://habergroup.com/blog/smishing-a-new-mobile-computing-scam
https://www.digitaltrends.com/computing/smishing-threat-targets-phones-by-text-message/ 
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Ako rozpoznať podvodné správy? (I.)
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Urgencia a hrozba (I.)

Emailová správa dáva pocit 
urgencie,  hrozby 

▪ „vypršala Vám kvóta 
v emailovej schránke“ 

▪ „pre elektronickú 
komunikáciu so štátom je 
potrebné si stiahnuť novú 
verziu programu“
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Urgencia a hrozba (II.)

Zdroj: https://deadline.com/2017/11/netflix-email-scam-accounts-credit-card-fraud-1202202478/
https://www.consumer.ftc.gov/blog/2018/12/netflix-phishing-scam-dont-take-bait
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Urgencia a hrozba (III.)

Zdroj: https://www.posta.sk/informacie/pozor-na-podvody
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Podozrivá príloha (I.)

Emailová správa obsahuje 
podozrivú prílohu

▪ spustiteľné súbory sa 
nedajú posielať emailom

▪ neočakávame email s 
danou prílohu
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Podozrivá príloha (II.)
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Gramatika a štylistika správ (I.)

Emailová správa obsahuje 
gramatické alebo štylistické 
chyby, resp. preklepy

• Vážený pani

Aktuálne – dobrá slovenčina 
v phishingu 



20

Gramatika a štylistika správ (II.)

Podvodné správy sú 
stále viac 
"medzinárodné“ ale 
zlepšuje sa v 
národných 
jazykoch

▪ 2018 - 96% v 
angličtine

▪ 2019 - 90% v 
angličtine
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Gramatika a štylistika správ (III.)

From: saitamavba@yahoo.co.jp [mailto:saitamavba@yahoo.co.jp] On Behalf Of Jana 
Sent: Monday, December 3, 2018 9:31 AM
To: janaolavv@gmail.com
Subject: ŽIADOSŤ O POMOC A INVESTÍCIE

Dobré ráno,

Je mi veľmi ľúto, že vám posielam túto správu, ktorú ste odo mňa dnes nečakali a nie 
je prekvapením, ak si chcete prečítať moju poštu, pretože ste určeným príjemcom. 
Dostal som vašu e-mailovú adresu prostredníctvom adresára a kontaktoval som vás 
osobne, pretože som vážne potreboval vašu pomoc. Volám sa Jana Olav; Som 19 
ročná dievčina a jediná dcéra mojich zosnulých rodičov pána a pani Desire OLAV. Môj 
otec bol obchodník s kakaom a tiež pracoval s ropou vŕtacou spoločnosťou s názvom 
PETROCI.
...

Nakoniec som ochotný ponúknuť 20% (170, 000.00 eur) z celkových peňazí ako 
náhradu za vašu pomoc po prevode peňazí na váš bankový účet. Budem čakať na vašu 
rýchlu odpoveď a uistenie, že mi pomôžete, aby som vám dal viac podrobností.

Jana 
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Odkazy (I.)

Odkazy v phishingovej emailovej 
správe smerujú na falošnú stránku. 

Legitímny názov - banka.sk

▪ banka.sl, banka.com, banka.uk

▪ banka.super.sk 

▪ banla.sk, barka.sk – napr. 
support.sk a suqqort.sk, kia.sk 
a kla.sk)

▪ super.sk/banka.sk

▪ Cambridge University -
Typoglycemia
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Odkazy (II.)

ZÁKAZ NÁVŠTEV 19.07.2020
Vedenie VÚSCH, a.s. na základe odporúčania Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zakazuje návštevy na
všetkých klinikách a oddeleniach od 19.07.2020 do odvolania z dôvodu
zvýšeného výskytu chrípky, chrípke podobných ochorení a akútnych
respiračných ochorení. Prosíme príbuzných, aby tento zákaz
rešpektovali, boli ohľaduplní k hospitalizovaným pacientom a
nevystavovali ich riziku nakazenia. V Košiciach, 19.07.2020

ZÁKAZ NÁVŠTEV 19.07.2020
Veendie VSÚCH, a.s. na zláakde oroúandčpia Riloegnáneho úadru
vnjréeeho zívtodcnartva so síldom v Kšaociich zaakuzje nešvátvy na 
vetýškch kiknliách a oadeneidlch od 19.07.2200 do onvldaoia z dvoôdu
zšéýnevho vkyýstu cprhíky, chpríke podobýnch ocehorní a atnykúch
rýsčnrapeich ooehcrní. Prsoíme prýíbnuzch, aby tneto zaákz
retkpševoali, bloi oľldahpuní k hploazasinivtoým pcetinaom a 
navstyvevoali ich riizku naezaknia. V Kšaociich, 19.07.2200
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Príliš dobrý text (I.)

Text je príliš dobrý na to, 
aby sme mu verili

▪ výhra v lotérii, do ktorej 
sme sa nezapojili

▪ kupón na 90% zľavu 
v eshope
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Obrázky (I.)

Phishingové emailové správy 
s obrázkom, ktorý obsahuje 
odkaz. 
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Zhodný odosielateľ a príjemca (I.)

Od: janko.hrasko@nemocnica.sk <janko.hrasko@ nemocnica.sk>

Komu: janko.hrasko@ nemocnica.sk <janko.hrasko@ nemocnica.sk>

Predmet: Security Notice. janko.hrasko@ nemocnica.sk was hacked! Change 
your password now!

Dear user of nemocnica.sk!

I am a spyware software developer.
Your account has been hacked by me in the summer of 2018.

I understand that it is hard to believe, but here is my evidence - I sent you 
this email from your account.

The hacking was carried out using a hardware vulnerability through which 
you went online (Cisco router, vulnerability CVE-2018-0296).
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Odosielateľ pozná heslo (I.)

Od: Jhrasko <....@yahoo.jp>
Odoslané: sobota, 8. septembra 2018 3:36
Komu: janko.hrasko@upjs.sk <janko.hrasko@upjs.sk>
Predmet: Your password is MojeHeslo2018

I am aware MojeHeslo2018 is your passphrase. Lets get right to purpose. 
You may not know me and you are most likely thinking why you are getting 
this e mail? None has compensated me to investigate about you.

...

You get just two solutions. Why dont we look at these types of options in 
particulars:

1st solution is to skip this e mail. In this situation, I most certainly will 
send your very own recorded material to almost all of your contacts and 
then just think regarding the humiliation you feel. Furthermore if you 
happen to be in a romantic relationship, exactly how it would affect?

Number 2 alternative would be to give me $4000. Let us describe it as a 
donation. Subsequently, I will asap eliminate your video. You could go on 
with your daily routine like this never happened and you will not hear back 
again from me.
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Odosielateľ pozná heslo (II.)
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Scam (I.)

▪ podvod páchaný na 
používateľoch za účelom 
finančného zisku, alebo 
zneužitia identity

▪ napr. list z Nigérie alebo 
inej západoafrickej krajiny

▪ vyžaduje sa od cieľovej 
osoby poplatok, pokuta a 
pod.
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Phishingové testy (I.)

Zdroj: https://www.csirt.gov.sk/osvedcene-postupy/navody-a-odporucania/phishingovy-test-871.html



Škodlivý kód
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Zdroj: https://www.thesquare.blog/tag/personal-data/
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Škodlivý kód (I.)
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Škodlivý kód (II.)

▪ zadné vrátka – prístup do počítača odkiaľkoľvek

▪ ťaženie kryptomien

▪ súčasť botnetov

▪ stiahnutie ďalšieho škodlivého kódu

▪ šifrovanie a výkupné

Malware = Malicious Software
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Distribúcia škodlivého kódu (I.)

Zdroj: https://d32exi8v9av3ux.cloudfront.net/blog/Phishing2.2.png
Zdroj: http://guides.uufix.com/wp-content/uploads/2017/06/adware.png

▪ phishingové emaily

▪ nebezpečné webové stránky

▪ reklamy vo webových stránkach

▪ upload / download dokumentov

▪ nezabezpečená sieť

▪ fyzický prístup – USB kľúč

https://d32exi8v9av3ux.cloudfront.net/blog/Phishing2.2.png


35

Ransomvér (I.)

Ransomvér
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Ransomvér (II.)

▪ šifrovanie údajov

▪ výkupné v Bitcoin/iná digitálna 
mena

▪ zablokuje počítač

▪ šíri sa sám na pripojené úložiská

▪ nemožnosť spätného dešifrovania

▪ obnova systému zo zálohy

▪ v súčasnosti zodpovedný za 46% 
porušení ochrany osobných 
údajov v zdravotníctve (Tenable)

Ransomvér

Zdroj: https://endouble.com/content/uploads/2017/05/ransomware-illustration.jpg
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Dekryptor (I.) https://www.nomoreransom.org/
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Dekryptor (II.) https://noransom.kaspersky.com/
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Ochrana voči škodlivému kódu (I.)

▪ ochrana počítačov, 
mobilov, iných zariadení 
pripájajúcich sa do 
viacerých sietí

▪ antivírusový program

▪ nastavenia operačného 
systému

▪ pripojenie do siete 
organizácie cez VPN
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Ochrana voči škodlivému kódu (II.)
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Ukážky škodlivého kódu (I.)
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Ukážky škodlivého kódu (II.)

https://app.any.run/tasks/3363fde4-111b-4aaa-b73d-e4144433c284/

https://app.any.run/tasks/3363fde4-111b-4aaa-b73d-e4144433c284/
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Ukážky škodlivého kódu (III.)

https://app.any.run/tasks/9cfdb078-8097-437f-b2ed-44d4cfe5d074/
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Ukážky škodlivého kódu (IV.)

https://app.any.run/tasks/3c66ffc6-92e5-4f4a-8d82-d18e555d5e98/

https://app.any.run/tasks/3c66ffc6-92e5-4f4a-8d82-d18e555d5e98/


45

Ukážky škodlivého kódu (V.)

https://app.any.run/tasks/1aaddea7-5264-4677-acba-1a5024f87c2e/



Heslá a riadenie 
prístupu
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Zdroj: https://www.thesquare.blog/tag/personal-data/
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Heslá (I.)

▪ známe a 
frekventované slová 
> útok pomocou 
slovníkov

▪ generovanie krátkych 
hesiel > útok hrubou 
silou

▪ sociálne inžinierstvo

Zdroj: https://pctechmag.com/2016/01/123456-tops-yearly-list-of-most-common-passwords-again/
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Úniky hesiel (I.)

https://haveibeenpwned.com/
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Úniky hesiel (II.)
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Úniky hesiel (III.)

nemocnica

heslo
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Zistenie úniku údajov (I.)

https://haveibeenpwned.com/
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Zistenie úniku údajov (II.)

https://monitor.firefox.com/
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Zistenie úniku údajov (III.)

https://haveibeensold.app/
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Zistenie úniku údajov (IV.)

https://www.avast.com/hackcheck
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Sila hesla (I.)

https://hesla.csirt.upjs.sk/
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Uloženie hesiel (I.)

heslá sú tajné
• správca hesiel

nevhodné:
▪ obrazovka monitora
▪ klávesnica
▪ kalendár
▪ kontakty v mobile
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Uloženie hesiel (II.)

▪ aplikácie na správu hesiel 
ponúkajú možnosť 
pristúpiť k svojim heslám 
z akéhoľkovej zariadenia

▪ umožňujú vygenerovanie 
náhodného hesla a jeho 
následné automatické 
zapamätanie
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Viacfaktorová autentifikácia (I.)

+ PIN

Zdroj: https://www.visa.ca/en_CA/pay-with-visa/cards/credit-cards.html

Faktory:

▪ niečo som, 

▪ niečo viem, 

▪ niečo mám

▪ internet banking

▪ výber hotovosti

Dvojfaktorová – 2 faktory - znalosť a vlastníctvo
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Ďakujeme za pozornosť!


