
 

 
 

Podrobný návod : Antivírus 
 

Podľa odborníkov škody napáchané počítačovými vírusmi dosahujú ročne až desiatky miliárd USD 
a najčastejším spôsobom prenosu vírusov je elektronická pošta. 

 
Čo je Antivírus a kto ho môže použiť 

 

Služba Antivírus poskytuje základnú ochranu prichádzajúcej elektronickej pošty pred vírusmi. Vaša 
prichádzajúca pošta bude po aktivovaní tejto služby bezplatne skontrolovaná antivírusovým 
softvérom. Antivírus môže použiť každý zákazník spoločnosti Slovanet, ktorý má schránku na 
poštovom serveri Slovanetu. Prakticky ide o temer všetkých zákazníkov z výnimkou tých, ktorí pre 
príjem pošty používajú technológiu fronty (ETRN). Službu Antivírus si môžete kedykoľvek aktivovať 
alebo deaktivovať na špeciálnej stránke pomocou vášho mena a hesla pre prístup k schránke. 

 
Ako funguje Antivírus 

 
Službu si môžete aktivovať  na stránke Nastaviť Antivírus (viď nižšie). Aktivácia a deaktivácia 
služby  nastane  okamžite.  Antivírus  podozrivé  správy  nikam  neukladá,  ale  nenávratne  maže. 
Služba kontroluje prichádzajúce správy, a to v okamihu ich ukladania do vašej schránky. 
Prichádzajúcu poštu kontroluje aj v prípade, ak máte aktivované presmerovanie alebo kopírovanie 
pošty na inú adresu. Znamená to tiež, že správy, ktoré boli doručené a nachádzali sa v schránke 
pred aktiváciou služby, nie sú kontrolované. Služba nekontroluje odchádzajúcu poštu. 

 
Čo umožňuje Antivírus nastaviť 

 

Služba Antivírus okrem samotnej aktivácie alebo deaktivácie umožňuje zvoliť, či budete dostávať 
e-mail notifikáciu o Antivírusom vymazanej pošte. Odporúčame vám notifikáciu o zmazaných e- 
mailoch  si zapnúť.  Toto  nastavenie  oceníte  napríklad  vtedy,  keď  Antivírus  vyhodnotí  ako 
nebezpečnú a zmaže aj správu, ktorú si prajete dostať (keď vám niekto napríklad pošle napríklad 
dokument MS Word s makrami alebo spustiteľný súbor s príponou .exe). 

 
Ak požadujete vyšší stupeň zabezpečenia proti vírusom a viac možností nastavenia, ponúkame 
vám službu  safe:MAIL, ktorou bude vaša prichádzajúca pošta dvojnásobne kontrolovaná dvomi 
kvalitnými komerčnými antivírusovými softvérmi. 

 
Právne informácie 

 

Napriek tomu, že služba Antivírus spoločnosti Slovanet je kvalitná, jej účinnosť nie je 100%-ná, čo 
znamená, že malú časť vírusov, najmä v prípade úplne nových vírusov, nemusí Antivírus zachytiť 
a naopak sa môže stať, ak napríklad príloha správy je na základe heuristických metód Antivírusu 
považovaná za zavírenú, že môže byť vymazaná aj korektná správa. Účinnosť filtrácie pošty nie je 
možné ovplyvniť užívateľom. Slovanet nepreberá žiadne záruky za použitie alebo spoľahlivosť 
služby, ani za prípadné následky, najmä za zavírenie počítača ani sa možné vymazanie korektnej 
pošty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://wwwnew.slovanet.sk/sk/internet/doplnkove-sluzby/safe-mail/

