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Viete, že...Viete, že...

opýtaných uviedlo, že sa 
obáva o bezpečnosť pri 

platbe online? Pritom by 
sme sa mali všetci.

len 32 % 
aktuálne

Triglav má výročie  
Slovensko je plné národných parkov, v Slovinsku nájdete iba tento jediný. 
Nachádza sa na severozápade krajiny a z našich južných hraníc ste tam au-
tom asi o päť hodín. Triglavský národný park oslavuje 60. rokov 
od založenia a oplatí sa ho navštíviť. Je nádherný! 

Foto
týždňa

Anketa

Jana (48)
– Kartou aj hotovos-
ťou. Ak je to krajina, 
kde sa platí eurami, 
tak skôr kartou, ak 
je to zase krajina 
s cudzou menou, 
kde je to s eurami 

ťažšie, tak používam 
hotovosť. Ak ste 

napríklad niekde na 
trhu, s kartou by ste 

nepochodili. 

Sisa (35)
– Ja neplatím, ale 
priateľ. (Smiech.) 
Ale keď už musím, 

tak väčšinou kartou, 
respektíve mobilom, 
kde mám karty ulo-
žené. Nejaké drobné 

mám vždy aj vo 
vrecku, napríklad na 

zmrzlinu či vodu. 

Liana (25)
– Podľa potreby. 

Väčšie sumy, ako je 
ubytovanie alebo 

nejaká drahšia 
večera v lepšej 

reštaurácii, kartou. 
Ale nemám problém 

ani s hotovosťou, 
i keď určite je pre 

mňa najpohodlnejšia 
elektronická platba. 

Čím zvyknete 
platiť 

na dovolenke?

Rizikové platby sú práve v let
ných mesiacoch na dovolen

kách doma i v zahraničí. Treba si dá
vať pozor, čím platíte a komu kartu 
dávate. 

Na kartách je všetko
Debetné či kreditné karty obsahujú 
všetky potrebné informácie na vy
konanie platby. Aby ste znížili riziko 
zneužitia týchto údajov, odporúča sa 
odstrániť zo zadnej strany karty tak
zvaný CVV (Card Verification Va
lue), respektíve CSC (Card Security 
Code) kód. Je však dôležité dodržať 
podmienky používania karty. Najskôr 
si tento kód nezabudnite uchovať na 
bezpečnom mieste – ideálne v zabez
pečenom úložisku hesiel, napríklad 
v telefóne. Bez znalosti tohto 3 alebo 
4miestneho kódu nebude páchateľ 
vedieť vykonať online platbu.

Pozor na PLATBY KARTOU 
NA DOVOLENKE!

Podľa posledného 
prieskumu si Slováci 
riziko odcudzenia či 
zneužitia platobnej karty 
príliš neuvedomujú. 

Nedávajte ju z rúk
Veľakrát sa stáva, že kartu odovzdáte 
čašníkovi alebo predajcovi, či recep
čnému v hoteli, aby zrealizoval plat
bu. Ak ju nevidíte a neviete, kde sa 
vaša karta nachádza, stačí minúta, 
aby si páchateľ odfotil údaje do tele
fónu, a môže ju použiť bez vášho ve
domia. Aj preto odborník odporúča 
nastaviť si dvojfaktorovú autentifiká
ciu, teda takzvané druhé potvrdenie 
o platbe. „Môže to byť či už formou 
esemesky s dodatočným kódom, ale
bo autorizáciou platby v zabezpečenej 

bankovej aplikácii,“ vysvetľuje IT ex
pert zo spoločnosti Aliter Technolo
gies Daniel Suchý.

Radšej zablokovať
Ak máte podozrenie, že vám platob
nú kartu ukradli, prípadne, že mohla 
byť skopírovaná alebo dáta z nej od
písané neznámym človekom, odbor
ník odporúča kartu ihneď zabloko
vať, aby nedošlo ku škodám. Mnoho 
slovenských bánk ponúka možnosť 
zablokovať kartu online cez aplikáciu, 
prípadne sa dá obrátiť na infolinku. ■
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Spoznávajte 
rastliny
Leto je obdobie, keď sa v prí-
rode pohybujeme oveľa viac 
než v iných mesiacoch. S bez-
platnou aplikáciou Pl@ntNet 
máme možnosť jednoducho 
sa vzdelávať, čo okolo nás 
rastie. Apku môžete veľmi 
jednoducho využiť aj s deťmi, 
ak chcete objavovať prírodu 
okolo seba a okamžite identi-
fikovať rastlinu, ktorá sa vám 
zapáči. Za apkou stojí Živica, 
ktorá ponúka aj online kurzy.

Toto využijete


