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Skvelý flek 
PRE SYNA
Pozícia, o ktorej sa rovesníkom nesníva. 
MICHAL (27), jedináčik ROBERTA FICA,  
pracuje v obrovskej energetickej firme 
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núšikmi. Ešte vlani sa na  ňom 
zgrupovali indonézski čitate-
lia, vyhľadávajúci texty a videá 
s moslimskou tematikou. Pres-
ne 30. decembra 2020 sa presu-
nul na  iný kontinent - zrazu sa 
volal podobne ako moderátor zo 
Slovenska, Vilo Rozboril sa oci-
tol na profilovej fotografii účtu 
a exotický jazyk vystriedala slo-
venčina. Prvé dni majiteľ konta 

zdieľal príspevky z oficiálnych 
účtov moderátora a potom sa 

pustil do finančných hier. 
„Zdieľajte môj príspevok 

teraz a vyhrajte!! Čím viac 
zdieľate, tým väčšie sú va-
še šance na výhru. Penia-
ze budú odoslané 20 mi-
nút po  zaregistrovaní 
vášho mena. Váš čas sa 
začne teraz. Veľa šťastia 
a Boh vás všetkých žeh-
naj,“ odporúčal akože 
Vilo fanúšikom, ktorých 

vábil na výhru až stotisíc 
eur. Súťaživým Slovákom 

nebolo viac treba. Neodra-
dil ich ani podozrivý detail 
- link na stránku, kde sa mu-

seli s použitím osobných údajov 
registrovať. 

Mimochodom, formula „veľa 
šťastia a Boh vás všetkých žeh-
naj“ sa na  fejkových profiloch 
opakuje. Falošná Barmošová sa 
napríklad vyjadrila: „Získaj odo 
mňa darček. Veľa šťastia a nech 
vás Boh žehná.“ Nebude náhoda, 
že slovo Boh býva v exotických 
krajinách bežnou súčasťou hovo-
rového jazyka.

Opačný problém riešil minu-
lý týždeň moderátor a komik Mi-
chael Szatmary. „Kultúrny svet 
je v smútku,“ bedákal, keď naraz 
prišiel o tri stránky na Facebo-
oku. „Stand-up comedy, Floor-co-
medy talkshow a Music. Niekto 
mi ich hackol, zmenil názvy, vy-
mazal videá a nemám k nim prí-
stup. Mnohí mi píšete, že neviete, 
ako ďalej a čo s očkovaním a ko-
ronou. Ste v tom sami, odovzdal 
som vám takmer všetko, čo som 
vedel, a teraz je to už na vás. Ve-
rím, že mi Facebook moje strán-
ky opäť vráti,“ nádejal sa. 

No kým americkému exprezi-
dentovi Donaldovi Trumpo-
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Z celebrít 
teroristi
TEXT: MAREK MAJZON, KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ

Krádež osobných údajov na sociálnych sieťach 
už prekonáva hranice, gauneri na internete 
poškodili Luciu Barmošovú, Maroša Kramára aj 
Vila Rozborila

V
íťazka ceny OTO pre-
dáva na  Instagrame 
náramky a pýta od ľu-
dí peniaze. Pre nie-

ktorých znie takýto kontext ab-
surdne, no sú fanúšikovia, ktorí 
naletia. Keď si Lucia Barmošová 
(38) v  roku 2016 zakladala In-
stagram, bolo to práve preto, aby 
sa podobným excesom vyhla. Aby 
získala späť svoju identitu. Pou-
žívateľka s prezývkou luckabar-
mosofficial si ju vzala a predstie-
rala, že je moderátorkou. Pôvod-
ná nositeľka tohto mena priznáva, 
že sama by zdrobneninu nepou-
žila, pretože znie infantilne. Uká-
zalo sa, že jej falošné alter ego vy-
tvorila dvanásťročná školáčka. 
„Po tom, ako jej účet zablokova-
li, som bola opatrná. Na svojom 
profile som si fotky prekrývala je-
ho názvom, aby ich nebolo mož-
né kopírovať na iné účty,“ prizná-
va jojkárka. 

Napriek obozretnosti na soci-
álnych sieťach sa situácia zopako-
vala. Barmošová sa len pred pár 
týždňami opäť stala obeťou zne-
užívania svojho mena, priezviska 
aj výzoru. „Upozornila ma sestra 
a kolegyne v práci, že ich takýto 
profil začal sledovať. Okamžite 
sme v InstaStories vyzvali ľudí, 
aby ho nahlásili. Keďže Kvetka 
(moderátorka Kveta Horváthová 
- pozn. red.) má veľkú základ-

ňu sledovateľov, aj ona to zdieľa-
la. Uplynul deň alebo dva a účet 
zrušili,“ vysvetľuje Barmošová, 
pričom tvrdí, že sa bála, či nejde 
o profil, ktorý mámi od jej fanúši-
kov osobné údaje. S veľkou prav-
depodobnosťou boli jej podozre-
nia správne, stopa podľa našich 
zistení vedie do Ázie.

PODVODY SO ZNEUŽITÍM BOHA
V  horizonte posledných dní 

sa niečo podobné stalo Marošo-
vi Kramárovi, Mariánovi Čekov-
skému, Zuzane Plačkovej, ale aj 
hudobníkovi Martinovi Valihoro-
vi. Keď PLUS 7 DNÍ konfrontovalo 
paralelného, nepravého Valiho-
ru, ten trval na tom, že ide o súk-
romnú odnož jeho virtuálnej ak-
tivity. O sledovanie požiadal ako 
prvý - po tom, ako sme dali lajk 
na poslednú fotografiu na skutoč-
nom Valihorovom profile s vyše 
trinástimi tisíckami sledovateľov.

Porozprávať po slovensky sa 
dalo aj s neznámym mužom, kto-
rý sa vydával za Mariána Čekov-
ského. „Toto je jeden z  mojich 
mnohých účtov, ktoré používam, 
aby som zistil, čo povedia moji 
fanúšikovia,“ snažil sa balamu-
tiť Slovákov. 

V  iných prípadoch vedú nit-
ky tiež do Ázie. Pozoruhodná je 
napríklad história profilu Villo 
Rozbriel Boril s  vyše 3  200 fa-

DNES SA UŽ SMEJE
Nebyť falošného profilu, možno  
by Lucia Barmošová na Instagram  
ani nešla. S podvodníkmi, aj za 
pomoci sestry Kvety Horváthovej,  
v krúžku, vypiekla.

DABLÉR
Redaktora PLUS 7 DNÍ sám začal sledovať. 
Po konfrontácii už nebol taký výrečný.

NEZÁUJEM
Martin Valihora svoj falošný 
profil na sociálnych sieťach 

špeciálne nerieši.

+

UPOZORNENIE
Ani Maroš Kramár sa nevyhol 
krádeži identity. Na čin sám 
upozornil.

ĎALŠÍ ZNEUŹITÝ
Profil s portrétom 

Vila Rozborila ponúka 
Slovákov finančné hry. 

Autor, podobne ako pri 
Barmošovej, spomína Boha.
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Dôraz na detail
TEXT: (ak), FOTO: NORBERT SKALIČAN

Zdena Studenková ani v časoch pandémie nestráca zmysel 
pre módu a proticovidové opatrenia dodržiava dôsledne

N
estarnúca herečka Zde-
na Studenková (66) sa 
ani počas pandémie 
COVID-19 nenudí. Za-

hrala si v markizáckom novom se-
riáli Najhorší týždeň môjho života 
a  stále sa objavuje aj na  JOJ-ke 
v obľúbenom Inkognite. Okrem to-
ho sa stará o domácnosť a partne-
ra Braňa Kostku. Fotograf PLUS  
7 DNÍ ju stretol pred pár dňami 

v bratislavských uliciach, kde si 
vykračovala v outfite, v akom 

ju na obraze určite neuvidí-
te. Aj v koronových mrznú-
cich časoch si herecká diva 
dáva na vizáži záležať.

BEZ KORUNY KRÁSY
Zdena Studenková 

je zástankyňou toho, 
že žena by sa mala 
o seba starať v kaž-
dom veku, a sama 
sa tým celý život 
riadi. Vizážou by 
skryla do vrecka 
aj oveľa mladšie 
kolegyne. Svoj-
ho nestarnúce-

ho ducha ukazuje 
i v mladistvých módnych 

kreáciách. A predvádza ich aj po-
čas zúriacej pandémie. 

Nedávno sme ju stretli v brati-
slavských uličkách, keď sa vracala 
k autu z nákupu. Studenková naj-
skôr kráčala mestom držiac v ruke 
plnú igelitku, ktorú neskôr vyme-
nila za papierovú tašku z potravín. 
Viac ako nákup nás však zaujal jej 
zladený športový outfit. 

Herečka si svoju blond hrivu, 
ktorú má vždy dokonale uprave-
nú, zakryla červenou čiapkou. Dô-
vod zrejme nebol len zimné poča-
sie. Už niekoľko týždňov sú kader-
níctva, ktoré umelkyňa pravidelne 
navštevuje, zatvorené. Pani Zde-
na stavila na  detaily všeobecne, 
k čiapke farebne zladila rukavice. 
A neboli hocijaké. Žiadne gumové 
zo supermarketu či teplé zimné, 
herecká diva opäť stavila na „ple-
sové“ saténové rukavičky. Už vla-
ni nosila podobné v čiernej farbe. 

Okrem toho, že herečka si chrá-
ni ruky pred zimou či vírusom, do-
držiava bezpečnostné opatrenia aj 
pomocou ochranného rúška. Ce-
zeň sa mnohým ťažšie dýcha, ale 
umelkyňa ho z tváre na ulici do-
le nedala. Zložila si ho až vo svo-
jom aute. 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

VLASY 
SCHOVALA
Zdena 
Studenková 
korunu krásy 
zakryla 
čiapkou. 

STÁLE JE DIVA
Potrpí si na 
saténové rukavičky.

BRATISLAVA 
JANUÁR 2021

FOTO: ARCHÍV

OPATRNÁ
Rúško si na ulici nikdy  
neskladá.

BRATISLAVA 
MÁJ 2020

ZAUJALO NÁS

vi zrušil Twitter účet s 88 mi-
liónmi fanúšikov, aby medzi nimi 
viac nešíril násilie, Szatmaryho 
stránky vykazovali činnosť ďa-
lej, jedna pod sterilným názvom 
Confirming Page Required Busi-
ness Team. Po pár dňoch sa Sza-
tmarymu, našťastie, podarilo 
svojich účtov opäť zmocniť.

NEZÁLEŽÍ, ODKIAĽ STE
Dôvody, pre ktoré „bežní 

smrteľníci“ poľujú po  celebrit-
ných kontách, možno len há-
dať. „Prvým sú peniaze. Začí-
na sa to výkupným - získate svoj 
profil späť, ale najprv zaplaťte. 
Ak sa vydávate za známu osob-
nosť, môžete napríklad v jej me-
ne predávať tovar alebo služby. 
Prípadne sa ukradnutý profil vy-
čistí od histórie a predá so zis-
kom ďalej. Po ukradnutí sa pro-
fily dosť často premenujú, potom 
slúžia napríklad na šírenie pro-
pagandy, fake news, ďalšie on-
line podvody alebo nábor do te-
roristických organizácií. Ukrad-
nuté profily známych osobnosti 
tak často končia na druhom kon-
ci sveta a plnia úplne iný účel ako 
ten, s ktorým ho pôvodný majiteľ 
založil,“ vysvetľuje Karol Suchá-
nek pre PLUS 7 DNÍ.

Pracuje ako súdny znalec pre 
kybernetickú bezpečnosť, odbor, 
ktorý vyštudoval na  prestížnej 

súkromnej univerzite MIT v Bos-
tone. Ako jedna z  dvoch osôb 
v  Českej republike má bezpeč-
nostnú previerku NATO. 

Suchánek hovorí, že krá-
dež profilov je jedným z najčas-
tejších problémov, s  ktorým sa 
za  posledné dva mesiace stre-
táva. „Vždy sa to začína sprá-
vou akože od Instagramu, že váš 
účet ma problém s porušovaním 
podmienok, takzvaných copy-
rights, a keď nechcete, aby ho za-
blokovali, musíte vyplniť formu-
lár. Ľudí zachváti stres a panika, 
že o svoj dlho budovaný Instag-
ram prídu, a tak to chcú vyriešiť 
čo najskôr. Falošná stránka, kto-
rá sa tvári ako prihlásenie do In-
stagramu, chce od nich, aby za-
dali e-mail a heslo. Len čo tieto 
údaje odošlú, prídu o svoj instag-
ramový profil. V niektorých prí-
padoch som bol svedkom toho, 
že útočníkom sa podarilo obísť 
aj dvojfaktorové zabezpečenie 
(šesťmiestny kód, ktorý dostane-
me väčšinou ako SMS). V oboch 
prípadoch ide o  pomerne lac-
ný, jednoduchý a  netechnický 
útok založený na sociálnom in-
žinierstve,“ odhaľuje Suchánek, 
čím nás gauneri na  sociálnych  
sieťach klamú.

Informácie o  ich cudzokraj-
nom pôvode ho neprekvapujú. 
„Sociálne siete aj útočníci pôso-

bia globálne a nepoznajú hrani-
ce. Pri slovenských influenceroch 
som sa stretol s tým, že im cho-
dili anglické správy a stáli za ni-
mi hackeri z Turecka. Útočníkom 
nezáleží na tom, z ktorej krajiny 
profil pochádza. Skôr sledujú, 
aký typ osoby ho má, aby im za-
padol napríklad do šírenia propa-
gandy alebo dezinformácií. Tak-
že ak máte črty z Blízkeho výcho-
du (napríklad tmavé vlasy a nie 
úplne svetlú pokožku), môže sa 
im hodiť práve váš profil,“ tvrdí 
bezpečnostný expert.

Ak by predali ukradnutú strán-
ku, útočníci zarobia len drob-
né. Instagram aj Facebook majú 
v pravidlách používania, že nikto 
nesmie predávať účet ani žiadny 
iný detail svojho používateľského 
konta. Preto sa to robí na darkwe-
boch (temnejšia alternatíva inter-
netu, kde nie je človek vystopo-
vateľný políciou). V roku 2020 sa 
dal hacknutý profil na Facebooku 
kúpiť za 61,26 eura a na Instagra-
me za 45,60 eura, a to bez ohľadu 
na počet followerov.

NAMIESTO INSTAGRAMU BASA
Suchánek v  rámci kurzov 

o  bezpečnosti školí nejednu 
známu osobnosť. Aby záškod-
níkom čo najviac znepríjemni-
li činnosť, jednou z možností je 
požiadať o overenie. Ide o bájnu 

„modrú fajku“ pri názve profilu. 
Dôležité je mať na pamäti, že re-
gistráciou na sociálnych sieťach 
dávajú celebrity súhlas na zve-
rejnenie textov, videí alebo fo-
tografií, o ktoré má v úmysle sa 
podeliť. Preto status na sociálnej 
sieti v znení: „Neprajem si, aby 
niekto používal moje fotografie,“ 
je, ľudovo povedané, nulitný. Eš-
te aj daný príspevok môže použiť  
ktokoľvek iný. 

Odborníci však v tejto súvis-
losti upozorňujú aspoň na stried-
me používanie Facebooku či In-
stagramu. „Myslím si, že pri so-
ciálnych sieťach treba používať 
zdravý sedliacky rozum a pri zve-
rejnení informácií o svojej oso-
be dbať na to, že by kedykoľvek 
mohli byť použité proti vám,“ ho-
vorí špecialista na IT právo Vin-
cent Hegedűš. 

Podľa neho sa na  Slovensku 
dá brániť proti krádeži identity, 
no neexistujú osobitné predpisy, 
preto sa treba opierať o Trestný 
zákon a možnosti ochrany z hľa-
diska civilného práva. „Krá-
dež identity nie je na  Sloven-
sku neznámy pojem, ale krádež 
identity v  súvislosti s  využi-
tím sociálnych sietí je novinka, 
ktorú sociálne siete so sebou pri-
niesli, a právna prax sa musela 
s  jej aplikačnými dôsledkami  
vyrovnať,“ vysvetľuje. 

ĎALŠIA OBEŤ 
GAUNEROV
Z hudobníka  

Mariána  
Čekovského  

pre jeho tmavé  
črty pokojne  

môžu urobiť teroristu.

PODARILO SA
Stand-up 
komikovi 
Michaelovi 
Szatmarymu sa 
podarilo svoje 
ukradnuté profily 
získať späť. 
Nevedno, či za ne 
musel platiť.

HLUPÁCI
Samozvaná kráľovná 
slovenského Instagramu 
radšej zosmiešňuje fanúšikov, 
ktorí sú schopní uveriť 
nepravému profilu.
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