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Agentúra Európskej únie pre kybernetickú 

bezpečnosť (ENISA) spúšťa informačnú kampaň 

v rámci Európskeho mesiaca kybernetickej 

bezpečnosti (ECSM) a vyhlasuje víťazov troch 

ocenení ECSM za najlepšie video, najlepšiu 

infografiku a najlepšie učebné materiály. 

Pri príležitosti 10. výročia ECSM sa jeho program v roku 2022 zameria na phishing 
(neoprávnené získavanie údajov) a ransomvér (vydieračský softvér) zorganizovaním série 
rozličných podujatí, ktoré prebehnú v októbri po celej EÚ.  

Konferencie, semináre, školenia, webináre a kvízy sú len niektoré z mnohých podujatí 
organizovaných agentúrou ENISA a členskými štátmi. Podujatia v rámci kampane, do ktorých 
sa jednotliví používatelia budú môcť zapojiť, sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho 
mesiaca kybernetickej bezpečnosti. V záujme zlepšenia propagácie informačných materiálov 
členských štátov v rámci kampane, ako aj prezentácie aktivít zainteresovaných strán sa 
agentúra ENISA rozhodla v tomto roku po prvýkrát zaradiť do kampane ocenenia ECSM.  

Hlavným cieľom kampane ECSM je v prvom rade zvýšiť odolnosť systémov a služieb EÚ tým, 
že občania dostanú možnosť vystupovať ako účinné ľudské brány firewall a urobiť tak ďalší krok 
smerom k inteligentnejšie kyberneticky bezpečnej spoločnosti.  

ECSM bude v tomto roku zameraný najmä na odborníkov vo veku 40 až 60 rokov zo všetkých 
hospodárskych odvetví, s dôrazom na malé a stredné podniky. Rovnako je určený aj pre 
zástupcov európskej podnikateľskej komunity ako takej a všetkým tým, ktorých práca závisí od 
digitálnych technológií a nástrojov.  

Európsky mesiac kybernetickej 

bezpečnosti 2022: desať rokov osvety 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

  

https://cybersecuritymonth.eu/activities
https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cyber-security-month
https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cyber-security-month


 TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

2 
 

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2022 oslavuje desiate výročie svojej existencie, 
keďže po prvýkrát sa uskutočnil v roku 2012. Kampaň je dnes neoddeliteľnou súčasťou opatrení 
na implementáciu ustanovení aktu EÚ o kybernetickej bezpečnosti týkajúcich sa osvety 
a vzdelávania.  

Podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas 
v tejto súvislosti uviedol: Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je jednou z hlavných 
aktivít v rámci nášho úsilia pomôcť občanom EÚ a zainteresovaným stranám cítiť sa v online 
priestore bezpečne. Európsku úniu vyzbrojíme širokou škálou opatrení tak, aby sme ochránili jej 
bezpečnosť, ale potrebujeme mať aj uvedomelých občanov, ktorí sú súčasťou našej 
bezpečnostnej Únie. Tohtoročná kampaň pomôže každému naučiť sa a pochopiť, ako sa 
v každodennom živote chrániť pred novými hrozbami, ako je ransomvér.“ 

Európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton vyhlásil: „Čím viac sú naše spoločnosti 
digitálne prepojené, tým väčšie sú aj kybernetické riziká. Jednou z najlepších možností, ako sa 
pred nimi chrániť, je sa na ne teoreticky a prakticky dobre pripraviť, napríklad aj v rámci nášho 
každodenného života. A presne o tom Mesiac kybernetickej bezpečnosti je. A potvrdzuje to už 
celých 10 rokov.“ 

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA Juhan Lepassaar dodáva: „Počet úspešných online útokov 
by mohol byť podstatne nižší, ak by viac ľudí vedelo, ako ich odhaľovať a riešiť. Presne o tom 
sú podujatia Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti. Nové ocenenia, ktoré sa v tomto 
roku odovzdávajú po prvýkrát, zviditeľnia a podnietia rozvoj nástrojov a kampaní na pomoc 
občanom EÚ. Ide o ďalší krok v desaťročnom vývoji ECSM. Budovať dôveryhodnú 
a kyberneticky bezpečnú Európu znamená aj umožniť všetkým podnikom prosperovať 
v bezpečnom digitálnom prostredí.“ 

Ocenenia ECSM 

Ocenenia ECSM sú novou iniciatívou v rámci kampane ECSM. Zástupcovia členských štátov 
zapojení do ich udeľovania budú každý rok hlasovať za tie najinovatívnejšie a najzaujímavejšie 
materiály vytvorené v priebehu predchádzajúcich kampaní ECSM. Členské štáty mali hlasovať 
na základe zoznamu propagačných materiálov prihlásených do súťaže. 

Agentúra ENISA blahoželá víťazným členským štátom k ich úspechu. Držiteľmi ocenení ECSM 
za rok 2022 sú: 

Najlepšie video:  

1. Slovinsko: Darko chce vziať svoju priateľku na výlet 

2. Belgicko: Heslá sú už minulosťou. Chráňte svoje online účty dvojstupňovou autentifikáciou  

Najlepšia infografika 

Írsko: Staňte sa detektívom vo svete kybernetickej bezpečnosti  

Najlepší učebný materiál 

Grécko: Hry pre hľadačov pokladov na základných školách  

https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
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V prípade ocenení za rok 2022 bude víťazný materiál preložený do všetkých jazykov EÚ a bude 
znova propagovaný v priebehu kampane v aktuálnom roku. Agentúra ENISA chce ocenenia 
udeľovať každý rok. 

Phishing a ransomvér v skratke 

Phishing je druh útoku, ku ktorému dochádza v digitálnej komunikácii. Útočník, ktorý sa tvári 
dôveryhodne, sa cieľovú obeť snaží presvedčiť, aby mu poskytla osobné informácie, finančné 
údaje, prípadne prístupové heslá. Jediný spôsob, ako proti týmto útokom bojovať, je dať ľuďom 
možnosť a tie správne nástroje a triky na to, aby tieto útoky dokázali odhaliť a nechytili sa do 
pasce. 

Ransomvér bol označený za najničivejší typ útoku na kybernetickú bezpečnosť za posledné 
desaťročie, ktorý hrozí organizáciám všetkých veľkostí na celom svete. Ide o iný druh 
digitálneho útoku, ktorý umožňuje aktérom hrozieb prevziať kontrolu nad aktívami cieľovej obete 
a požadovať výkupné výmenou za ich vrátenie a utajenie.  

Kontakt 

V prípade novinárskych otázok a žiadostí o rozhovor pošlite mail na 
adresu press@enisa.europa.eu. 
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