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Spoločne zvyšovať povedomie o 

kybernetických hrozbách: Európsky 

mesiac kybernetickej bezpečnosti 2021 

Dnešný deň sa bude v Európskej únii niesť v znamení 9. ročníka Európskeho mesiaca 

kybernetickej bezpečnosti (ECSM), ktorého cieľom je spropagovať online bezpečnosť 

medzi občanmi EÚ. 

Každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti koordinuje Agentúra Európskej únie 

pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a podporujú Európska komisia, členské štáty EÚ, Europol, Európska 

centrálna banka, krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a viac ako 300 partnerov z verejného 

a súkromného sektora. V mesačnej kampani sa budú propagovať súčasné odporúčania ku kybernetickej 

bezpečnosti v snahe zvýšiť dôveru občanov v online služby a pomôcť im s ochranou ich osobných, finančných 

a pracovných údajov online. 

 Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: 

„Kybernetické útoky ohrozujú naše podniky, našu kritickú infraštruktúru, naše dáta a vôbec fungovanie našich 

demokracií. Kybernetickí zločinci dokážu využiť aj to najnepatrnejšie slabé miesto v našom digitálnom prostredí. 

Cieľom Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je pomôcť každému získať potrebné zručnosti na to, aby 

vedel ochrániť seba i náš spôsob života pred kybernetickými hrozbami. Heslo kampane ,Najskôr mysli, potom 

klikniʻ dnes platí viac ako kedykoľvek predtým.“ 

Výkonný riaditeľ Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť Juhan Lepassaar dodáva: „Európsky mesiac 

kybernetickej bezpečnosti prináša tento rok občanom EÚ informácie, ktoré môžu využiť v každodennom živote, 

ale aj tipy, ako sa chrániť pred kybernetickými hrozbami. Spoločne s členskými štátmi a inštitúciami EÚ chceme 

zvýšiť informovanosť o týchto hrozbách a vybudovať dôveryhodnú a kyberneticky bezpečnú Európu.“ 

Pandémia COVID-19 iba zdôraznila význam kybernetickej bezpečnosti. Preto je dnes vzdelávanie o digitálnej 

bezpečnosti viac ako kedykoľvek predtým kľúčom k tomu, aby občania identifikovali riziká a vedeli účinne 

reagovať na kybernetické hrozby. 

Každoročne v októbri sa počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti spoja občania EÚ, členské štáty, 

Európska komisia, orgány EÚ, vládne organizácie, súkromný sektor a akademická obec, aby podporili zdravé 

kyberneticko-bezpečnostné postupy pod heslom „Najprv mysli, potom klikni“ (Think Before U Click). Na programe 

sú online aktivity vrátane odbornej prípravy, konferencií, kvízov, prezentácií a vnútroštátnych kampaní v Európe 

i mimo nej zamerané na zvýšenie informovanosti o kyberneticko-bezpečnostných rizikách a výmenu aktuálnych 

postupov a spôsobov ich zmierňovania. 

Cieľom Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti je aj tento rok riešenie otázok bezpečnosti v súvislosti 

s potrebami digitalizácie každodenného života, ktoré urýchlila pandémia COVID-19. V snahe upozorniť ľudí, aby 

najskôr rozmýšľali, až potom klikali sú predmetom kampane 2021 dve témy kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú 

občanom EÚ pomôcť identifikovať a pripraviť sa na kybernetické hrozby. 



 SPOLOČNE ZVYŠOVAŤ POVEDOMIE O KYBERNETICKÝCH HROZBÁCH: 
EURÓPSKY MESIAC KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 2021 

Press Release | 30/09/2021  

 

2 

Prvá téma sa zameriava na kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach (Being Cyber Secure From Home) 

tým, že poskytuje tipy, ako si zachovať kybernetickú bezpečnosť pri online transakciách, komunikácii, práci alebo 

štúdiu online. Bude obsahovať poradenstvo o „správnej kybernetickej hygiene“ pri každodennom používaní 

internetu. 

V rámci druhej témy sú pripravené usmernenia „prvej pomoci“, ktoré radia, čo robiť v prípade kybernetického 

incidentu. Cieľom tejto témy je upozorniť občanov na najbežnejšie kybernetické hrozby a poradiť im, ako reagovať 

v prípade, keď bola niekomu pri nákupe online zneužitá kreditná karta a/alebo bankový účet či napadnutý profil na 

sociálnych sieťach. Skutočné príbehy obetí sa budú zdieľať formou rozhovorov a videí. 

Tento rok sa ECSM spojí s európskou výzvou v oblasti kybernetickej bezpečnosti ESCS, pričom víťazi výzvy 

ESCS 2021 sa zároveň stanú ambasádormi tohtoročnej kampane ECSM. 

Oficiálne webové stránky kampane ECSM sú na adrese cybersecuritymonth.eu. Webové stránky slúžia ako 

„centrum“ kyberneticko-bezpečnostných informácií a obsahujú stránku na registráciu verejných podujatí na 

zvyšovanie informovanosti, tematické materiály ku kampani v jednotlivých členských štátoch v každom jazyku (24 

úradných jazykov EÚ), ako aj vizuálne pomôcky kampane, ktoré sa dajú stiahnuť. Európsky mesiac kybernetickej 

bezpečnosti sprevádza aj kyberneticko-bezpečnostný kvíz, v ktorom si používatelia môžu overiť svoje znalosti, 

ako aj interaktívna mapa zúčastnených krajín s informáciami o službách súvisiacich s nahlasovaním 

a poradenstvom v prípade kybernetického útoku, ktoré sú dostupné v danej krajine. 

O Európskom mesiaci kybernetickej bezpečnosti (ECSM) 

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (ECSM) je každoročná kampaň Európskej únie venovaná podpore 

kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami a poskytovaniu aktuálnych informácií o digitálnej 

bezpečnosti formou osvety a výmeny osvedčených postupov. Každoročne sa v októbri konajú stovky aktivít po 

celej Európe vrátane konferencií, seminárov, školení, webinárov, prezentácií, online kvízov a ďalších podujatí, 

vďaka ktorým sa občania môžu dozvedieť viac o možnostiach ochrany na internete. ECSM koordinuje Agentúra 

Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a podporujú Európska komisia, Europol, Európska 

centrálna banka, členské štáty Únie a viac ako 300 partnerov (vlády, univerzity, odborné obce, mimovládne 

organizácie, profesijné združenia, súkromné podniky) z Európy i mimo nej. Navštívte cybersecuritymonth.eu/ 

@CyberSecMonth. 

O ECSM 2021 

Kampaň ECSM 2021 sa bude aj tentoraz držať hesla z minulého roka „Najprv mysli, potom klikni!“ (Think Before 

U Click) s hashtagom #ThinkB4UClick. Hlavný titulok „Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť“ bude 

aj titulkom v roku 2021. 

 „Najprv mysli, potom klikni“ 

Sledujte kampaň ECSM na Twitteri @CyberSecMonth s hashtagmi #CyberSecMonth a #ThinkB4Uclick a na 

Facebooku @CyberSecMonthEU. 

Viac informácií o ECSM nájdete na adrese cybersecuritymonth.eu. 

https://ecsc.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
https://twitter.com/CyberSecMonth
https://twitter.com/hashtag/CyberSecMonth?src=hash
https://www.facebook.com/pg/CyberSecMonthEU
https://cybersecuritymonth.eu/

