
Dl-
hodobé 
fungovanie v izolácií nám prinieslo 
do života zmeny. Rastú sociálne 
siete, nakupuje sa častejšie online. 
Možno nás trochu zaskočilo,  
že donáška nahradila posedenie  
v reštaurácii, video hovory  
a zdieľanie dokumentov suplujú 
štandardné vyučovanie, a že  
na home office prešli naraz stovky 
tisíc ľudí. To všetko sú veľké zmeny, 
ale tú naozajstnú si možno ani 
neuvedomujeme.

Prebehla tu malá digitálna revo-
lúcia. Zmenili sa pomery v odvet-
viach, mnohí klesali, iní raketovo 
rástli. Z bežných kolaboračných 
nástrojov sa v priebehu hodín stali 
nástroje na masovú komunikáciu. 
Za dva mesiace sme preskočili 
vývoj, ktorý by normálne trval  
možno aj celú dekádu. Záťažový 
test udrel na IT oddelenia. Veľmi 
rýchlo a spoľahlivo museli zabez-
pečiť zamestnancov, od ktorých  
sa práca z domu doteraz neočaká-
vala tak, aby mohli pracovať  
na diaľku okamžite a čo najbez-
pečnejšie. Z odkladaných investícií 
do automatizácie, rýchlej VPN, 
ochrany citlivých dát a moder-
nejších zariadení bola zrazu top 
priorita. Firemný notebook už nie  
je benefitom, ale nutnosťou, bez 
ktorej zamestnanci nemôžu pra-
covať.

Pandémia zmenila aj pohľad  
na využívanie technológií  

z opačnej strany. Zaznamenaný 
zvýšený počet hekerských útokov  

v kyber priestore ukázal, ako 
veľmi ohrozené sú inštitúcie, 
firmy, ale aj samotní ľudia, 
ktorí počas pandémie  
nadobudli pocit, že online 
svet je bezpečnejší ako ten 
skutočný. Súčasná situácia,  
v ktorej sme sa ocitli pripútaní 

k technológiám, si vyžaduje 
ešte väčší dôraz na opatrnosť  

a intenzívnejšiu potrebu bezpeč-
ného správania v online priestore. 
Ešte viac si musíme dávať pozor  
na sťahovanie aplikácií, zabezpeče-
nie pomocou silných hesiel,  
na podvodné emaily, krádeže  
citlivých údajov, identity či  
kreditných kariet.

A čo bude ďalej? Alfou a omegou 
bezpečnej práce na diaľku už nebu-
de len skvelé IT zabezpečenie, ale 
i neustále vzdelávanie zamestnan-
cov, komplexnejšie informácie  
o kyber priestore pre širokú  
verejnosť, pozitívna motivácia  
pre najzraniteľnejšie skupiny v onli-
ne priestore – mládež a seniorov.
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