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Analýza rizík
Obec Bacúch, Bacúch

Komunika čná infraštruktúra

Počítačová sieť - aktívne prvky

Ost - Nevhodné umiestnenie
20

Zariadenia sú voľne umiestnené v kancelárií - 
riziko prístupu neoprávnenej osoby k 
zariadeniam.

50Nevhodnosť umiestnenia a aktívnych sieťových 
prvkov

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Ost - Nevhodné umiestnenie" -> "Počítačová sieť - aktívne prvky" (2-121): 8,8 B PKateg. rizika: Správa:

Umiestniť zariadenia do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
20

Cudzie osoby nemajú prístup k týmto 
zariadeniam. Nachádzajú sa voľne umiestnené 
v kancelárií.

70Získanie prístupu k nastaveniam tých aktívnych 
prvkov, ktoré na tento účel vyžadujú autorizáciu 
cudzími osobami z internetu, alebo nedodržaním 
pravidiel pre návštevy.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítačová sieť - aktívne prvky" (2-96): 3,8 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť umiestnenie zariadení do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Únik údajov.
20

Cudzie osoby nemajú prístup k týmto 
zariadeniam. Nachádzajú sa voľne v 
kanceláriách.

70Vynesenie, alebo získanie citlivých údajov z 
organizácie cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Po čítačová sieť - aktívne prvky" (2-120): 3 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť umiestnenie zariadení do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Krádež
20

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Zariadenia sú voľne umiestnené v kancelárií - 
riziko krádeže, prípadne poškodenia zariadení. 
Zamestnanci nemajú osobnú zodpovednosť za 
zverené zariadenia.

60Odcudzenie prvkov počítačovej siete vlastnými 
zamestnancami.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Krádež" -> "Po čítačová sieť - aktívne prvky" (2-77): 7 B PKateg. rizika: Správa:

Umiestniť zariadenia do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
10

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Zariadenia sú voľne umiestnené v kancelárií.

60Získanie prístupu k nastaveniam tých aktívnych 
prvkov, ktoré na tento účel vyžadujú autorizáciu 
vlastnými zamestnancami, alebo nerozlíšením 
oprávneného zamestnanca ak zdieľajú prístupové 
informácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1
Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítačová sieť - aktívne prvky" (2-88): 2,5 B PKateg. rizika: Správa:

Umiestniť zariadenia do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
20

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Zariadenia sú voľne umiestnené v kancelárií.

50Vynesenie, alebo odoslanie citlivých údajov 
mimo organizácie vlastným zamestnancom, ak 
mu to nebolo predtým povolené.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Po čítačová sieť - aktívne prvky" (2-119): 6,3 B PKateg. rizika: Správa:

Umiestniť zariadenia do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Počítačová sieť - rozvody

Ost - Nevhodné umiestnenie
20

Kabeláž v kanceláriách je voľne prístupná - 
riziko poškodenia kabeláže. Nie je 
vypracovaný plán kabeláže.

50Nevhodnosť umiestnenia a pasívnych sieťových 
prvkov

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Ost - Nevhodné umiestnenie" -> "Počítačová sieť - rozvody" (3-121): 6,3 B PKateg. rizika: Správa:

Umiestniť voľne prístupnú dátovú kabeláž do ochranných líšt. Vypracovať plán kabeláže, prepojenia aktívnych prvkov a zásuviek.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neúmyselné poškodenie.
10

Následky prípadnej hrozby budú vyriešené 
opravou poškodeného rozvodu. Kabeláž v 
kanceláriách je voľne prístupná - riziko 
poškodenia kabeláže. Nie je vypracovaný plán 
kabeláže. Cudzie osoby nemajú prístup k 
rozvodom.

60Neúmyselné poškodenie rozvodu siete cudzou 
osobou, najmä ak je voľne prístupné.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neúmyselné poškodenie." -> "Počítačová sieť - rozvody" (3-92): 3,5 B PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať plán kabeláže a prepojenia aktívnych prvkov a zásuviek. Umiestniť voľne prístupnú dátovú kabeláž do ochranných líšt.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Úmyselné poškodenie.
10

Následky prípadnej hrozby budú vyriešené 
opravou poškodeného rozvodu. Kabeláž v 
kanceláriách je voľne prístupná - riziko 
poškodenia kabeláže. Nie je vypracovaný plán 
kabeláže. Cudzie osoby nemajú prístup k 
rozvodom.

60Úmyselné poškodenie rozvodu siete cudzou 
osobou najmä tých častí, ktoré sú voľne prístupné.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Úmyselné poškodenie." -> "Počítačová sieť - rozvody" (3-91): 4 B PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať plán kabeláže a prepojenia aktívnych prvkov a zásuviek. Umiestniť voľne prístupnú dátovú kabeláž do ochranných líšt.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neúmyselné poškodenie
10

Predpokladá sa obozretnosť zamestnancov. 
Kabeláž v kanceláriách je voľne prístupná - 
riziko poškodenia kabeláže. Nie je 
vypracovaný plán kabeláže.

40Odcudzenie kabeláže počítačovej siete, najmä 
tých častí, ktorá je voľne prístupná.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neúmyselné poškodenie" -> "Počítačová sieť - rozvody" (3-79): 4,5 B PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať plán kabeláže a prepojenia aktívnych prvkov a zásuviek. Umiestniť voľne prístupnú dátovú kabeláž do ochranných líšt.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Úmyselné poškodenie
10

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. Kabeláž 
v kanceláriách je voľne prístupná - riziko 
poškodenia kabeláže. Nie je vypracovaný plán 
kabeláže.

50Úmyselné poškodenie rozvodov vlastným 
zamestnancom s cieľom obmedziť činnosť siete.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Úmyselné poškodenie" -> "Počítačová sieť - rozvody" (3-78): 4,4 B PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať plán kabeláže a prepojenia aktívnych prvkov a zásuviek. Umiestniť voľne prístupnú dátovú kabeláž do ochranných líšt.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Počítačová sieť - WiFi zariadenia

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
20

WiFi pripojenie je zabezpečené menom, 
heslom a šifrovaním WPA2. Prístup do WiFi 
siete sa neposkytuje návštevám.

80Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
lokálnej sieti prostredníctvom WiFi zariadenia 
cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítačová sieť - WiFi zariadenia" (47-96): 3,5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
20

WiFi pripojenie je zabezpečené menom, 
heslom a šifrovaním WPA2. Prístup do WiFi 
siete sa neposkytuje návštevám.

80Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
lokálnej sieti prostredníctvom WiFi zariadenia 
vlastným zamestnancom, tak že použije iné než 
vlastné identifikačné údaje, bez ohľadu na 
následok.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítačová sieť - WiFi zariadenia" (47-88): 3 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Personál, zamestnanci a osoby

Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci

Per-C - Únik údajov.
30

Predpokladá sa obozretnosť a lojalita 
zamestnancov. Cudzie osoby nemajú prístup k 
údajom na počítačoch. Prístup do siete nie je 
riadený prostredníctvom autorizačného nástroja.

60Úmyselné poskytnutie citlivých údajov iným 
subjektom s cieľom získať osobný prospech.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Zamestnanci admi nistratívy a výkonní pracovníci" (17-120): 9 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť zavedenie autorizácie prístupu do siete napr. prostredníctvom Active Directory a Domain Policy.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Nespokojnosť.
30

Organizácia používa štandardné nástroje 
odmeňovania, sociálneho zabezpečenia a 
vytvárania podmienok práce - nevybočuje z 
priemeru trhu práce.

70Nespokojnosť výkonných pracovníkov vedúca k 
porušovaniu pracovných zásad organizácie a 
zákonov.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Nespokojnosť." -> "Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci" (17-86): 5,6 B PKateg. rizika: Správa:

Monitorovať druh a príčinu nespokojnosti, prijať opatrenia na úrovni zmeny štruktúry pracovných tímov, prípadne adresnejšieho ohodnotenia 
zamestnancov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neúmyselné poškodenie
30

Zamestnanci sú poučený ako správne 
postupovať pri činnostiach súvisiacich so 
spracovaním osobných údajov. Zamestnanci 
majú prístupové práva na úrovni ADMIN, čo 
môže spôsobiť únik dát alebo poškodenie 
počítačového vybavenia, majú možnosť 
inštalovať si vlastný softvér, možnosť sťahovať 
súbory z Internetu. Neexistuje obmedzenie 
sťahovania súborov podľa príloh.

40Neúmyselné poškodenie osobných údajov, zlý 
zápis, úprava či vymazanie údajov, poškodenie 
médií.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neúmyselné poškodenie" -> "Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci" 
(17-79):

13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zmeniť úroveň prístupových práv používateľov na úroveň USER, pokiaľ to nainštalované softvéry umožňujú. Zamedziť zamestnancom možnosť 
inštalovať si vlastný softvér. Zaviesť kontrolu sťahovaných súborov z Internetu podľa príloh.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Úmyselné poškodenie
10

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. Prístup 
do aplikácií nie je chránený prístupovým 
menom a heslom.
Prístup do siete nie je riadený prostredníctvom 
autorizačného nástroja.

60Úmyselné poškodenie osobných údajov, zlý 
zápis, úprava či vymazanie údajov, poškodenie 
médií cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Úmyselné poškodenie" -> "Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci" 
(17-78):

3,5 B PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť na všetkých počítačoch a aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov 
o dodržiavaní pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
30

Predpokladá sa obozretnosť a lojalita 
zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť 
ukladať si výstupy z IS na lokálny disk a 
používať USB zariadenia.

40Úmyselné poskytnutie citlivých údajov iným 
subjektom s cieľom získať osobný prospech.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Zamestnanci admi nistratívy a výkonní pracovníci" (17-119): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo zabezpečiť kontrolované používanie týchto zariadení napr. 
pomocou softvéru OptimAccess alebo na úrovni registrov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Počítače, programové vybavenie, opera čné systémy

Počítače - PC/Windows

IT-C - Neidentifikovaný vstup.
30

Vstup do siete z internetu je chránený 
firewallom na routri. Na počítačoch je 
aktivovaný personálny firewall. Prístup do siete 
nie je riadený prostredníctvom autorizačného 
nástroja.

80Prihlásenie k OS v PC inými systémami  na 
základe chýb v OS, alebo prelomením 
autentizačných údajov.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-109): 4,5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

IT-C - Únik údajov
40

Vstup do siete z internetu je chránený 
firewallom od dodávateľa služby. Používa sa 
overený antivírový program. Nie je chránený 
heslom. Možnosť zmeny konfigurácie, alebo 
jeho úplného vypnutia.

80Sprístupnenie citlivých a osobných údajov 
neoprávneným osobám (systémom) ako dôsledok 
prieniku do siete organizácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 40/ 40/ 40

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "IT-C - Únik údajov" -> "Po čítače - PC/Windows" (6-108): 5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

IT-V - Nenahraditeľnosť.
10

Dostupnosť náhradných PC a dielov v prípade 
poruchy. O servis sa stará externá firma.

80Porucha jedného alebo viacerých počítačov môže 
spôsobiť znefunkčnenie časti organizácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "IT-V - Nenahradite ľnosť." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-98): 1,8 A SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

IT-V - Poruchy a chyby 
zariadení, aplikácií. 20

Externá firma zabezpečuje opravu obvyklým 
spôsobom, dostupnosť náhradných PC v 
prípade poruchy.

80Chyby a poruchy PC vznikajúce prirodzeným 
spôsobom, starnutím, používaním.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "IT-V - Poruchy a chyby zariadení, aplikácií." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-102): 2,5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

27. marec 2014 21/81



Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

IT-V - Použitie neovereného 
kódu. 30

Používajú sa len spoľahlivé a bezpečné 
aplikácie. Zamestnanci majú prístupové práva 
na úrovni ADMIN, majú možnosť inštalovať si 
vlastný softvér.

40Použitie takých aplikácií a súčastí OS, ktoré nie 
sú overené na výskyt chýb a neželaného správania.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Použitie neovereného kódu." -> "Počítače - PC/Windows" (6-97): 13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zmeniť úroveň prístupových práv používateľov na úroveň USER, pokiaľ to nainštalované softvéry umožňujú. Zamedziť zamestnancom možnosť 
inštalovať si vlastný softvér.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

IT-V - Vírusové infiltrácie.
40

Používa sa overený antivírový program. Nie je 
chránený heslom. Možnosť zmeny 
konfigurácie, alebo jeho úplného vypnutia.

80Ohrozenie PC a údajov vírusovou infiltráciou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 40/ 40/ 40

*)

Ekonomická stabilita 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

RI pre  "IT-V - Vírusové infiltrácie." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-105): 5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

IT-V - Zni čenie konfigurácií.
10

Konfigurácie dôležitých PC nie sú zálohované. 50Zničenie konfiguračných údajov, údajov o  
právach a ďalších nastavení.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Zni čenie konfigurácií." -> "Počítače - PC/Windows" (6-104): 3,8 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť zavedenie zálohovania konfigurácií dôležitých PC na externé dátové úložisko.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

IT-V - Zni čenie údajov.
30

Nie je vypracovaný plán zálohovania. 30Zničenie údajov uložených na pamäťových 
médiách počítačov.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

RI pre  "IT-V - Zni čenie údajov." -> "Počítače - PC/Windows" (6-103): 13,1 C PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať politiku zálohovania, zabezpečiť pravidelné zálohovanie počítačov, ktoré obsahujú osobné a citlivé údaje. Pre zálohy všetkých 
počítačov, notebookov a aplikácií zvážiť zriadenie externého dátového úložiska (BackUp server).

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Krádež.
10

Zariadenia sú pod dohľadom zamestnancov. 
Kancelárie sa v neprítomnosti zamykajú. 
Objekt je zabezpečený bezpečnostným a 
kamerovým systémom. Zamestnanci nemajú 
osobnú zodpovednosť za zverené zariadenia.

70Krádež PC alebo jeho časti cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-C - Krádež." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-90): 2,6 B PKateg. rizika: Správa:

Zaviesť osobnú zodpovednosť zamestnancov za zverené zariadenia.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
20

Cudzie osoby nemajú k počítačom prístup. 
Prístup do počítačov nie je chránený 
prístupovým menom a heslom. Prístup do siete 
nie je riadený prostredníctvom autorizačného 
nástroja.

60Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
PC cudzou osobou alebo cudzím systémom, tak 
že použije iné než vlastné identifikačné údaje, bez 
ohľadu na následok.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-96): 6 B PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť na všetkých počítačoch a aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov 
o dodržiavaní pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov.  Policy.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Únik údajov.
30

Prístup ku PC je obmedzený uzamknutím 
kancelárie. Cudzie osoby nemajú prístup k 
aplikácií. Vstup do počítačov nie je 
zabezpečený heslom. Servisná firma nemá 
riadený prístup, nie je podpísaná zmluva o 
mlčanlivosti.

60Vynesenie, alebo získanie citlivých údajov z 
organizácie cudzou osobou alebo zamestnancom 
servisnej organizácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-120): 10,5 C PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť na všetkých počítačoch heslo a pravidelne ho meniť. Podpísať zmluvu o mlčanlivosti s externou firmou.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Chyby a nekvalita údržby
10

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. Údržba 
a servis je vykonávaný externou firmou. Nie je 
podpísaná zmluva o mlčanlivosti.

70Nekvalitná údržba, alebo chyby v používaní PC, 
ktoré majú za následok znefunkčnenie, alebo 
poruchový chod PC.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-V - Chyby a nekvalita údržby" -> "Po čítače - PC/Windows" (6-83): 1,5 A PKateg. rizika: Správa:

Podpísať zmluvy o mlčanlivosti s externým technikom.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Krádež
30

Objekt sa uzamyká a je zabezpečený 
bezpečnostným a kamerovým systémom. Počas 
pracovnej doby sú zariadenia pod dohľadom 
ostatných zamestnancov. Kancelárie sa v 
neprítomnosti zamykajú.

80Krádež PC, alebo jeho častí.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

RI pre  "Per-V - Krádež" -> "Po čítače - PC/Windows" (6-77): 3,8 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neautorizované postupy 
a činnosti. 30

Zamestnanci majú prístupové práva na úrovni 
ADMIN, majú možnosť inštalovať si vlastný 
softvér a sťahovať súbory z internetu. 
Neexistuje obmedzenie sťahovania súborov 
podľa príloh. Počítače nie sú zabezpečená 
menom a heslom.

40Činnosť zamestnancov, alebo správcov pri ktorej 
zneužívajú svoje oprávnenia k iným účelom než 
na ktoré im boli oprávnenia vydané.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-V - Neautorizované postupy a činnosti." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-100): 13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zmeniť úroveň prístupových práv používateľov na úroveň USER, pokiaľ to nainštalované softvéry umožňujú. Zamedziť zamestnancom možnosť 
inštalovať si vlastný softvér. Zaviesť kontrolu sťahovaných súborov z Internetu podľa príloh.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
30

Prístup do aplikácie nie je chránený 
prístupovým menom a heslom. Prístup do siete 
nie je riadený prostredníctvom autorizačného 
nástroja.

50Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
PC vlastným zamestnancom, tak že použije iné 
než vlastné identifikačné údaje, bez ohľadu na 
následok.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Po čítače - PC/Windows" (6-88): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť na všetkých počítačoch a aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov 
o dodržiavaní pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov. Zvážiť zavedenie autorizácie prístupu do siete napr. 
prostredníctvom Active Directory a Domain Policy.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neúmyselné poškodenie
30

Zamestnanci majú prístupové práva na úrovni 
ADMIN, zamestnanci majú možnosť inštalovať 
si vlastný softvér.

40Neúmyselné poškodenie počítača ako takého 
alebo jeho programového vybavenia vlastným 
zamestnancom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neúmyselné poškodenie" -> "Počítače - PC/Windows" (6-79): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Zmeniť úroveň prístupových práv používateľov na úroveň USER, pokiaľ to nainštalované softvéry umožňujú. Zamedziť zamestnancom možnosť 
inštalovať si vlastný softvér.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Úmyselné poškodenie
10

Predpokladá sa prirodzená lojalita 
zamestnancov. 
Užívateľské kontá sú na úrovni ADMIN, čo 
môže spôsobiť poškodenie počítačového 
vybavenia. Prístup do počítačov nie je 
chránený prístupovým menom a heslom.
Prístup do siete nie je riadený prostredníctvom 
autorizačného nástroja.

50Úmyselné poškodenie počítača ako takého alebo 
jeho programového vybavenia vlastným 
zamestnancom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Úmyselné poškodenie" -> "Počítače - PC/Windows" (6-78): 4,4 B PKateg. rizika: Správa:

Zamestnancom nastaviť prístupové práva na úroveň USER, pokiaľ to nainštalovaný softvér umožňuje. Nastaviť na všetkých počítačoch heslo a 
pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov o dodržiavaní pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia 
svojich prihlasovacích údajov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Tech - Výpadky elektrickej 
energie 20

Výpadky el. prúdu nie sú časté. Dôležité 
počítače nie sú zabezpečené proti výpadku 
pomocou záložného zdroja.

50Prerušenie dodávok el. energie na dobu dlhšiu 
než je prijateľné.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

RI pre  "Tech - Výpadky elektrickej energie" -> "Po čítače - PC/Windows" (6-73): 6,3 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité počítače.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Prenosné pamäťové médiá

Per-C - Krádež.
30

Pamäťové zariadenia nie sú chránené 
šifrovaním, čo v prípade krádeže umožňuje 
jednoduchý prístup k citlivým údajom.

40Krádeže majetku organizácie cudzími osobami 
(návštevy, zamestnanci dodávateľov alebo 
odberateľov, iné osoby).

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Krádež." -> "Prenosné pamäťové médiá" (39-90): 18 C PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť šifrovanie prenosných pamäťových médií. Poučiť zamestnancov o rizikách prenosu osobných údajov na pamäťových médiách.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Únik údajov.
30

Pamäťové zariadenia nie sú chránené 
šifrovaním, čo v prípade krádeže umožňuje 
jednoduchý prístup k citlivým údajom.

60Vynesenie, alebo získanie elektronickou cestou 
citlivých údajov z organizácie cudzou osobou 
alebo pri strate pamäťového média.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Prenosné pamäťové médiá" (39-120): 12 C PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť šifrovanie prenosných pamäťových médií. Poučiť zamestnancov o rizikách prenosu osobných údajov na pamäťových médiách.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Nelegálne 
zhromažďovanie údajov. 30

Predpokladá sa obozretnosť a lojalita 
zamestnancov.
Zamestnanci majú možnosť ukladať si výstupy 
z IS na lokálny disk a používať USB zariadenia.

40Vytváranie nelegálnych kópií osobných údajov a 
dokumentov s cieľom neskôr ich použiť k 
osobným účelom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

RI pre  "Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov." -> "Prenosné pamäťové médiá" (39-87): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo nastaviť politiku  používania týchto zariadení napr. pomocou 
softvéru (NOD32,OptimAccess,...) alebo na úrovni registrov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
30

Predpokladá sa obozretnosť a lojalita 
zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť 
kopírovať si údaje na USB zariadenia.

40Skopírovanie pamäťového média pre cudziu  
osobu.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Prenosné pamäťové médiá" (39-119): 15,8 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo nastaviť politiku  používania týchto zariadení napr. pomocou 
softvéru (NOD32,OptimAccess,...) alebo na úrovni registrov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Služby pripojenia k internetu

IT-V - Chyby prenosu.
30

Zariadenia sprostredkúvajúce pripojenie do 
internetu sú dostatočne odolné proti chybám 
prenosu.

80Chyby pri prenose informácií z a do internetu bez 
ohľadu na povahu a technickú príčinu týchto chýb.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Chyby prenosu." -> "Služby pripojen ia k internetu" (9-101): 2,3 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

IT-V - Vírusové infiltrácie.
40

Prístup do siete je chránený firewallom na 
routri.

80Ohrozenie serverových OS, údajov a aplikácií 
vírusovou infiltráciou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 40/ 40/ 40

*)

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Vírusové infiltrácie." -> "Služby p ripojenia k internetu" (9-105): 4 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
30

Zariadenia sú umiestnené voľne v kancelárií. 
Zariadenia sú zabezpečené heslom, ktoré sa 
pravidelne nemenia.

60Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
službám prístupu do Internetu cudzou osobou, tak 
že použije iné než vlastné identifikačné údaje, bez 
ohľadu na následok.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Služb y pripojenia k internetu" (9-96): 10,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť umiestnenie zariadení do uzamykateľného dátového rozvádzača. Pravidelne meniť heslá.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
10

Zariadenia sú umiestnené voľne v kancelárií. 
Prístup je chránený prístupovým menom a 
heslom. Heslo sa pravidelne nemení.

60Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
službám prístupu do Internetu vlastným 
zamestnancom tak že použije iné než vlastné 
identifikačné údaje, bez ohľadu na následok.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Služb y pripojenia k internetu" (9-88): 2,5 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť umiestnenie zariadení do uzamykateľného dátového rozvádzača. Pravidelne meniť heslo, poučiť zamestnancov o dodržiavaní pravidiel 
hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neúmyselné poškodenie
20

Predpokladá sa obozretnosť zamestnancov. 
Zariadenia sú umiestnené v kancelárií.  Prístup 
je chránený prístupovým menom a heslom. 
Heslo sa pravidelne nemení.

60Neúmyselné poškodenie prípojného bodu 
(zariadení) alebo služieb poskytujúcich pripojenie 
k internetu vlastným zamestnancom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neúmyselné poškodenie" -> "Služby pripojenia k internetu" (9-79): 6 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť umiestnenie zariadení do uzamykateľného dátového rozvádzača. Pravidelne meniť heslá.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Per-V - Úmyselné poškodenie
10

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Zariadenia sú v voľne v kancelárií, ktorá sa 
uzamyká.

70Úmyselné poškodenie prípojného bodu 
(zariadení), alebo služieb poskytujúcich 
pripojenie k internetu vlastným zamestnancom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Úmyselné poškodenie" -> "Služby pripojenia k internetu" (9-78): 2,3 B PKateg. rizika: Správa:

Zvážiť umiestnenie zariadení do uzamykateľného dátového rozvádzača.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Tlačiarne a iné výstupné periférie

Per-C - Únik údajov.
20

Tlačiarne sú umiestnené tak aby k ním cudzí 
ľudia nemali prístup.

80Možnosť prístupu cudzích osôb k vytlačeným 
dokumentom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Tla čiarne a iné výstupné periférie" (33-120): 3,5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Per-V - Krádež
10

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Tlačiarne je možné veľmi rýchlo nahradiť, 
využiť možnosť zdieľania tlačiarní. Zariadenia 
sú pod dohľadom zamestnancov a v ich 
neprítomnosti sa kancelárie zamykajú.

80Krádež tlačiarní, najmä malých a prenosných 
modelov.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Krádež" -> "Tla čiarne a iné výstupné periférie" (33-77): 1,5 A SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Per-V - Nelegálne 
zhromažďovanie údajov. 20

Predpokladá sa obozretnosť a lojalita 
zamestnancov. Tlačí sa na tlačiarňach aj mimo 
kancelárie. Zamestnanci majú možnosť 
aktivovať si zdieľanie tlačiarní a zmeniť si 
tlačiareň. Zamestnanci môžu tlačiť aj na 
sieťovú tlačiareň, ktorá je umiestnená v 
kancelárií, je pod dohľadom zamestnancov.

60Vytváranie nelegálnych kópií osobných údajov a 
dokumentov s cieľom neskôr ich použiť k 
osobným účelom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov." -> "Tla čiarne a iné výstupné periférie" (33-
87):

7 B PKateg. rizika: Správa:

Obmedziť možnosť zmeniť si tlačiareň mimo kanceláriu a tým zabrániť nechcenému vytlačeniu citlivých dát mimo dosahu. Zamedziť 
zamestnancom zdieľanie tlačiarne, ktoré majú pripojené k počítaču.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Per-V - Únik údajov.
20

Predpokladá sa obozretnosť a lojalita 
zamestnancov. Tlačí sa na tlačiarňach aj mimo 
kancelárie. Zamestnanci majú možnosť 
aktivovať si zdieľanie tlačiarní a zmeniť si 
tlačiareň. Zamestnanci môžu tlačiť aj na 
sieťovú tlačiareň, ktorá je umiestnená v 
kancelárií, je pod dozorom zamestnancov. 
Sieťová tlačiareň je v kancelárií kde sa tlačí.

60Skopírovanie vytlačenie dokumentov pre cudziu  
osobu.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Tla čiarne a iné výstupné periférie" (33-119): 7 B PKateg. rizika: Správa:

Obmedziť možnosť zmeniť si tlačiareň mimo kanceláriu. Zamedziť zamestnancom zdieľanie tlačiarne, ktoré majú pripojené k počítaču.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Prostredie, budovy a ich zariadenia

Administratívne priestory organizácie

Tech - Výpadky elektrickej 
energie 10

Výpadky el. prúdu nie sú časté. Dôležité 
počítače nie sú zabezpečené proti výpadku 
pomocou záložného zdroja.

50Ohrozenie prevádzky organizácie výpadkom 
elektrickej energie

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Tech - Výpadky elektrickej energie" -> "Ad ministratívne priestory organizácie" (14-73): 3,8 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité zariadenia.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Archív dokumentov - registratúrne stredisko

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
20

Archív je uzamknutý, nie je zavedený kľúčový 
režim. prístup majú len oprávnené osoby. 
Archív nie je chránený bezpečnostným 
kovaním. Záznamy sa z archívu 
nevypožičiavajú.

50Vstup cudzej osoby do priestorov archívu bez 
sprievodu zodpovednej osoby.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Archí v dokumentov - registratúrne stredisko" (50-
96):

6,3 B PKateg. rizika: Správa:

Odporúča sa zaviesť kľúčový režim. Archív zabezpečiť bezpečnostným kovaním.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Per-V - Neidentifikovaný vstup.
20

Archív je uzamknutý, nie je zavedený kľúčový 
režim. prístup majú len oprávnené osoby. 
Archív nie je chránený bezpečnostným 
kovaním. Záznamy sa z archívu 
nevypožičiavajú.

50Vstup vlastného zamestnanca do priestorov 
archívu bez sprievodu zodpovednej osoby.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Archí v dokumentov - registratúrne stredisko" (50-
88):

7,5 B PKateg. rizika: Správa:

Odporúča sa zaviesť kľúčový režim. Archív zabezpečiť bezpečnostným kovaním.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Per-V - Únik údajov.
20

Archív je uzamknutý, nie je zavedený kľúčový 
režim. prístup majú len oprávnené osoby. 
Archív nie je chránený bezpečnostným 
kovaním. Záznamy sa z archívu 
nevypožičiavajú.

50Vynesenie, alebo odoslanie citlivých údajov 
mimo organizácie vlastným zamestnancom, ak 
mu to nebolo predtým povolené.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Archív dokumento v - registratúrne stredisko" (50-119): 8,8 B PKateg. rizika: Správa:

Odporúča sa zaviesť kľúčový režim. Archív zabezpečiť bezpečnostným kovaním.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Tech - Požiar
20

Priestory archívu nie sú zabezpečené 
protipožiarnym zariadením.

50Hrozba požiaru, bez ohľadu na jeho rozsah.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Tech - Požiar" -> "Archív dokumentov - reg istratúrne stredisko" (50-76): 6,3 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť priestory archívu protipožiarnym zariadením.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Údaje, informácie

Elektronický informačný systém - MADE

IT-C - Neidentifikovaný vstup.
30

Vstup do siete z internetu je chránený 
firewallom na routri. Na počítačoch je 
aktivovaný personálny firewall. Prístup do siete 
nie je riadený prostredníctvom autorizačného 
nástroja.

80Vstup osôb alebo automatizovaných systémov do 
vnútorného systému organizácie , bez ohľadu na 
spôsob úmysel.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "IT-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Elektr onický informačný systém - MADE" (30-109): 4,5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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IT-C - Únik údajov
20

Vstup do siete z internetu je chránený 
firewallom od dodávateľa služby. Používa sa 
overený antivírový program. Nie je chránený 
heslom. Možnosť zmeny konfigurácie, alebo 
jeho úplného vypnutia.

80Únik údajov spôsobený skrytým kódom z 
Internetu (hide dáta mining).

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "IT-C - Únik údajov" -> "Elektronický infor mačný systém - MADE" (30-108): 3 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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IT-V - Odmietnutie služby.
40

Aplikácia je dostatočné stabilná a beží na 
overenom HW.

70Porucha zariadenia (informačnej služby), ktorá aj 
keď je v prevádzke neposkytuje služby 
oprávneným používateľom (obvykle vplyvom 
preťaženia, alebo zlej konfigurácie).

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Odmietnutie služby." -> "Elektronic ký informa čný systém - MADE" (30-99): 7,5 B PKateg. rizika: Správa:

Vyradiť z prevádzky morálne zastarané a potenciálne nebezpečné zariadenia.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

IT-V - Vírusové infiltrácie.
40

Používa sa overený antivírový program. Nie je 
chránený heslom. Možnosť zmeny 
konfigurácie, alebo jeho úplného vypnutia.

80Zanesenie vírusovej infiltrácie prostredníctvom 
médií vlastnými zamestnancami bez ohľadu na 
možné následky.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 40/ 40/ 40

*)

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Vírusové infiltrácie." -> "Elektron ický informa čný systém - MADE" (30-105): 4 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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IT-V - Zni čenie údajov.
30

Nie je vypracovaný plán zálohovania. 30Strata údajov alebo ich nežiaduca modifikácia v 
informačných systémoch, počítačoch a ostatných 
IT zariadeniach, spôsobená týmito zariadeniami, 
aplikáciami a pod. Zničenie údajov na záložných 
alebo archivačných médiách.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Zni čenie údajov." -> "Elektronický informa čný systém - MADE" (30-103): 15,8 C PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať politiku zálohovania, pre zálohovanie údajov z IS a aplikácií, zvážiť zriadenie samostatného servera, externého dátového úložiska 
(BackUp Server), ktoré sa bude nachádzať v inej miestnosti, fyzicky oddelené od servera.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
20

Cudzie osoby nemajú prístup k údajom v 
informačnom systéme. Prístup do aplikácie nie 
je chránený prístupovým menom a heslom. 
Prístup do siete nie je riadený prostredníctvom 
autorizačného nástroja. Externá servisná 
organizácia má organizovaný prístup. Nie je 
podpísaná zmluva o mlčanlivosti s externým 
informatikom.

60Vstup cudzích osôb, zamestnancov externých  
firiem alebo automatizovaných systémov do 
informačného systému, bez ohľadu na spôsob 
úmysel.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Elekt ronický informa čný systém - MADE" (30-96): 6 B PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť vo všetkých aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov o dodržiavaní 
pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov. Podpísať zmluvu o mlčanlivosti s externým informatikom.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Únik údajov.
20

Prístup ku PC je obmedzený uzamknutím 
kancelárie. Cudzie osoby nemajú prístup k 
aplikácií. Vstup do aplikácie nie je 
zabezpečený heslom.

60Vynesenie, alebo získanie citlivých údajov z 
organizácie cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie služieb 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Elektronický inf ormačný systém - MADE" (30-120): 5 B PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť vo všetkých aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov o dodržiavaní 
pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neautorizované postupy 
a činnosti. 20

Predpokladá sa obozretnosť zamestnancov. 
Zamestnanci majú prístupové práva na úrovni 
ADMIN, majú možnosť inštalovať si vlastný 
softvér a sťahovať súbory z internetu. 
Neexistuje obmedzenie sťahovania súborov 
podľa príloh. Aplikácia nie je zabezpečená 
menom a heslom.

40Zneužitie systémových oprávnení zamestnancov k 
úkonom a činnostiam na ktoré nemajú právne 
oprávnenie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neautorizované postupy a činnosti." -> "Elektronický informa čný systém - 
MADE" (30-100):

9 B PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť všetkým zamestnancom prístupové práva na úrovni USER. Zamedziť zamestnancom možnosť inštalovať si vlastný softvér. Zaviesť 
kontrolu sťahovaných súborov z Internetu podľa príloh.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
30

Prístup do aplikácie nie je chránený 
prístupovým menom a heslom.. Prístup do siete 
nie je riadený prostredníctvom autorizačného 
nástroja.

50Použitie aplikácií, ktoré vyžadujú autentizáciu 
inou osobou než tou, ktorá sa autentizovala, alebo 
používanie aplikácií bez autentizácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Elekt ronický informa čný systém - MADE" (30-88): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť v aplikácií heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov o dodržiavaní pravidiel hesiel 
a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Nelegálne 
zhromažďovanie údajov. 30

Zamestnanci majú možnosť ukladať si výstupy 
z IS na lokálny disk a používať USB zariadenia.

40Vytváranie nelegálnych kópií osobných údajov a 
dokumentov s cieľom neskôr ich použiť k 
osobným účelom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov." -> "Elektronický informa čný systém - 
MADE" (30-87):

13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo nastaviť politiku  používania týchto zariadení napr. pomocou 
softvéru (NOD32,OptimAccess,...) alebo na úrovni registrov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
30

Zamestnanci majú možnosť ukladať si výstupy 
z IS na lokálny disk a používať USB 
zariadenia. Zamestnanci majú možnosť zmeniť 
si tlačiareň a aktivovať zdieľanie tlačiarní.

40Vynesenie, alebo odoslanie citlivých údajov 
mimo organizácie vlastným zamestnancom, ak 
mu to nebolo predtým povolené.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Elektronický inf ormačný systém - MADE" (30-119): 13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo nastaviť politiku  používania týchto zariadení napr. pomocou 
softvéru (NOD32,OptimAccess,...) alebo na úrovni registrov. Obmedziť možnosť zmeniť si tlačiareň mimo kanceláriu.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Kamerový systém

IT-V - Zni čenie údajov.
10

Údaje sú ukladane na samostatný počítač. 80Strata údajov alebo ich nežiaduca modifikácia v 
informačných systémoch, počítačoch a ostatných 
IT zariadeniach, spôsobená týmito zariadeniami, 
aplikáciami a pod. Zničenie údajov na záložných 
alebo archivačných médiách.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "IT-V - Zni čenie údajov." -> "Kamerový systém" (53-103): 1,3 A SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Únik údajov.
20

Prístup do kamerového systému majú len 
zodpovedné osoby. Prístup do kamerového 
systému je chránený heslom.

80Vynesenie, alebo získanie citlivých údajov z 
organizácie cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Kamerový systém"  (53-120): 3,5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

27. marec 2014 64/81



Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
20

Prístup do kamerového systému je chránený 
heslom. Zariadenia sú umiestené 
v zabezpečenom uzamknutom priestore.

80Použitie aplikácií, ktoré vyžadujú autentizáciu 
inou osobou než tou, ktorá sa autentizovala, alebo 
používanie aplikácií bez autentizácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1
Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Kamer ový systém" (53-88): 3 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
20

Prístup do kamerového systému majú len 
zodpovedné osoby. Prístup do kamerového 
systému je chránený heslom.

80Vynesenie, alebo odoslanie citlivých údajov 
mimo organizácie vlastným zamestnancom, ak 
mu to nebolo predtým povolené.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Kamerový systém"  (53-119): 3 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Osobné údaje - kancelárske aplikácie

IT-V - Vírusové infiltrácie.
40

Používa sa overený antivírový program. Nie je 
chránený heslom. Možnosť zmeny 
konfigurácie, alebo jeho úplného vypnutia.

80Ohrozenie PC a údajov vírusovou infiltráciou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 40/ 40/ 40

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

RI pre  "IT-V - Vírusové infiltrácie." -> "Osobné ú daje - kancelárske aplikácie" (35-105): 5 B SKateg. rizika: Správa:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

IT-V - Zni čenie údajov.
30

Nie je vypracovaný plán zálohovania. 30Zničenie údajov uložených na pamäťových 
médiách počítačov.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

RI pre  "IT-V - Zni čenie údajov." -> "Osobné údaje - kancelárske aplikácie" (35-103): 13,1 C PKateg. rizika: Správa:

Vypracovať politiku zálohovania, pre zálohovanie údajov z IS a aplikácií, zvážiť zriadenie samostatného servera, externého dátového úložiska 
(BackUp Server), ktoré sa bude nachádzať v inej miestnosti, fyzicky oddelené od servera.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neidentifikovaný vstup.
20

Cudzie osoby nemajú prístup k údajom v 
informačnom systéme. Prístup do aplikácie nie 
je chránený prístupovým menom a heslom. 
Prístup do siete nie je riadený prostredníctvom 
autorizačného nástroja. Externá servisná 
organizácia má organizovaný prístup. Nie je 
podpísaná zmluva o mlčanlivosti s externým 
informatikom.

60Vstup cudzích osôb, zamestnancov externých  
firiem alebo automatizovaných systémov do 
informačného systému, bez ohľadu na spôsob 
úmysel.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neidentifikovaný vstup." -> "Osobn é údaje - kancelárske aplikácie" (35-96): 5 B PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť vo všetkých aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov o dodržiavaní 
pravidiel hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov. Podpísať zmluvu o mlčanlivosti s externým informatikom.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neautorizované postupy 
a činnosti. 30

Zamestnanci majú prístupové práva na úrovni 
ADMIN, majú možnosť inštalovať si vlastný 
softvér a sťahovať súbory z internetu. 
Neexistuje obmedzenie sťahovania súborov 
podľa príloh. Aplikácie nie sú zabezpečená 
menom a heslom.

40Činnosť zamestnancov, alebo správcov pri ktorej 
zneužívajú svoje oprávnenia k iným účelom než 
na ktoré im boli oprávnenia vydané.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neautorizované postupy a činnosti." -> "Osobné údaje - kancelárske aplikácie" 
(35-100):

13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zmeniť úroveň prístupových práv používateľov na úroveň USER, pokiaľ to nainštalované softvéry umožňujú. Zamedziť zamestnancom možnosť 
inštalovať si vlastný softvér. Zaviesť kontrolu sťahovaných súborov z Internetu podľa príloh.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neidentifikovaný vstup.
30

Prístup k aplikáciám nie je chránený 
prístupovým menom a heslom. Prístup do siete 
nie je riadený prostredníctvom autorizačného 
nástroja.

50Privilegovaný, alebo neprivilegovaný prístup k 
PC vlastným zamestnancom, tak že použije iné 
než vlastné identifikačné údaje, bez ohľadu na 
následok.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neidentifikovaný vstup." -> "Osobn é údaje - kancelárske aplikácie" (35-88): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Nastaviť v aplikáciách heslo a pravidelne ich meniť. Používať pravidlá hesiel (Password Policy), poučiť zamestnancov o dodržiavaní pravidiel 
hesiel a o rizikách prezradenia svojich prihlasovacích údajov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Nelegálne 
zhromažďovanie údajov. 30

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Zamestnanci majú možnosť ukladať si výstupy 
z IS na lokálny disk a používať USB zariadenia.

40Vytváranie nelegálnych kópií osobných údajov a 
dokumentov s cieľom neskôr ich použiť k 
osobným účelom.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1
Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov." -> "Osobné údaje - kancelárske aplikácie" 
(35-87):

13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo nastaviť politiku  používania týchto zariadení napr. pomocou 
softvéru (NOD32,OptimAccess,...) alebo na úrovni registrov.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
30

Zamestnanci majú možnosť ukladať si výstupy 
z IS na lokálny disk a používať USB 
zariadenia. Zamestnanci majú možnosť zmeniť 
si tlačiareň a aktivovať zdieľanie tlačiarní.

40Vynesenie, alebo odoslanie citlivých údajov 
mimo organizácie vlastným zamestnancom, ak 
mu to nebolo predtým povolené.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Osobné údaje - k ancelárske aplikácie" (35-119): 13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zamestnancom možnosť používania vlastných USB zariadení alebo nastaviť politiku  používania týchto zariadení napr. pomocou 
softvéru (NOD32,OptimAccess,...) alebo na úrovni registrov. Obmedziť možnosť zmeniť si tlačiareň mimo kanceláriu.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Osobné údaje - papierová forma

Per-C - Krádež.
20

Vstup do priestorov úradu je možný len v 
pracovných hodinách. Papierové dokumenty 
nie sú uschované v uzamknutých skriniach. 
Kancelárie sú chránené bezpečnostným 
systémom. Cudzie osoby nemajú prístup k 
údajom s citlivým obsahom.

50Odcudzenie dokumentov cudzou osobou.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Krádež." -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-90): 8,8 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Neúmyselné poškodenie.
10

Pravidlá pre návštevy obmedzujú prístup 
cudzích osôb k dokumentom s osobnými 
údajmi. Údaje sú pod dohľadom zamestnancov. 
Papierové dokumenty nie sú uschované v 
uzamknutých skriniach. Nedodržiava sa 
pravidlo čistého stola.

60Neúmyselné poškodenie dokumentov cudzou 
osobou (typicky návštevou)

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Neúmyselné poškodenie." -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-92): 3 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä 
po skončení pracovnej doby, na stole dokumenty s osobnými údajmi.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť

27. marec 2014 75/81



Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Úmyselné poškodenie.
20

Pravidlá pre návštevy obmedzujú prístup 
cudzích osôb k dokumentom s osobnými 
údajmi. Údaje sú pod dohľadom zamestnancov. 
Papierové dokumenty nie sú uschované v 
uzamknutých skriniach. Nedodržiava sa 
pravidlo čistého stola.

60Úmyselné poškodenie dokumentov cudzou 
osobou (typicky návštevou)

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Úmyselné poškodenie." -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-91): 7 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä 
po skončení pracovnej doby, na stole dokumenty s osobnými údajmi.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-C - Únik údajov.
20

Vstup do priestorov organizácie je možný len v 
pracovných hodinách. Po pracovnej dobe sú 
priestory uzamknuté. Papierové dokumenty nie 
sú uschované v uzamknutých skriniach. 
Kancelárie sú chránené bezpečnostným 
systémom. Kancelárie sú v neprítomnosti 
uzamknuté. Cudzie osoby majú obmedzený 
prístup k dokumentom.

60Úmyselné odcudzenie dokumentov cudzou 
osobou (typicky návštevou)

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 20/ 20/ 20

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami. 1

RI pre  "Per-C - Únik údajov." -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-120): 7 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje.Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Nelegálne 
zhromažďovanie údajov. 30

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Papierové dokumenty s citlivými údajmi nie sú 
uschované v uzamknutých skriniach. Priestory 
sú pod stálym dohľadom zamestnancov. Tlačí 
sa na tlačiarne aj mimo kancelárie. Sieťová 
tlačiareň je v kancelárii pod dohľadom 
zamestnancov. Nedodržiava sa pravidlo čistého 
stola.

40Zhromažďovanie výtlačkov, kópií papierových 
dokumentov s osobnými údajmi bez príkazu 
organizácie.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov." -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-
87):

13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zdieľaniu tlačiarní mimo kancelárie a tým zabrániť nechcenému vytlačeniu citlivých dát mimo dosahu. Zabezpečiť uzamykateľné skrine 
pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä po skončení pracovnej doby, na stole 
dokumenty s osobnými údajmi

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Neúmyselné poškodenie
30

Predpokladá sa obozretnosť zamestnancov a 
prirodzený režim práce znižujúci možnosť 
poškodenia údajov. V organizácii sa 
nedodržiava pravidlo čistého stola. Papierové 
dokumenty s citlivými údajmi nie sú uschované 
v uzamknutých skriniach.

50Neúmyselné poškodenie dokumentácie s 
osobnými údajmi.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1
Poskytovanie služieb 1

Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti. 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Neúmyselné poškodenie" -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-79): 11,3 C PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä po skončení 
pracovnej doby, na stole dokumenty s osobnými údajmi

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Úmyselné poškodenie
10

Predpokladá sa obozretnosť zamestnancov a 
prirodzený režim práce znižujúci možnosť 
poškodenia údajov. Papierové dokumenty s 
citlivými údajmi nie sú uschované v 
uzamknutých skriniach. Nedodržiava sa 
pravidlo čistého stola.

60Úmyselné poškodenie dokumentácie s osobnými 
údajmi, rôzneho druhu.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 10/ 10/ 10

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1
Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Úmyselné poškodenie" -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-78): 3 B PKateg. rizika: Správa:

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä 
po skončení pracovnej doby, na stole dokumenty s osobnými údajmi

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti Obec Bacúch, Bacúch 

Per-V - Únik údajov.
30

Predpokladá sa lojalita zamestnancov. 
Zamestnanci tlačia aj mimo miestnosti. Môžu 
zdieľať ostané tlačiarne. Papierové dokumenty 
nie sú uschované v uzamknutých skriniach. 
Nedodržiava sa pravidlo čistého stola.

40Úmyselné poskytnutie osobných údajov iným 
subjektom s cieľom získať osobný prospech.

Hrozba: Popis hrozby: Pravdepodobnos ť (%) Súčasné opatrenia: Ú činnos ť (%)

Zasiahnuté strategické osi: Váha zasiahnutej osi:

 30/ 30/ 30

*)

Dodržiavanie zákonov. 1

Ekonomická stabilita 1

Ochrana dobrého mena 1

Poskytovanie kvalitných služieb 1

Poskytovanie služieb 1

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 1

RI pre  "Per-V - Únik údajov." -> "Osobné údaje - papierová forma" (11-119): 13,5 C PKateg. rizika: Správa:

Zamedziť zdieľaniu tlačiarní mimo kancelárie a tým zabrániť nechcenému vytlačeniu citlivých dát mimo dosahu. Zabezpečiť uzamykateľné skrine 
pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä po skončení pracovnej doby, na stole 
dokumenty s osobnými údajmi.

Ďalšie opatrenia:

*) Pravdepodobnosť hrozby: prvý riadok - pravdepodobnosť že hrozba ohrozí dovernosť/integritu/dostupnosť aktíva, druhý riadok - celková pravdepodobnosť
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Register

Aktívum-Hrozba Strana
2 - 77 4

2 - 88 5

2 - 96 2

2 - 119 6

2 - 120 3

2 - 121 1

2 - 121 1

3 - 78 11

3 - 79 10

3 - 91 9

3 - 92 8

3 - 121 7

6 - 73 34

6 - 77 29

6 - 78 33

6 - 79 32

6 - 83 28

6 - 88 31

6 - 90 25

6 - 96 26

6 - 97 22

6 - 98 21

6 - 100 30

6 - 102 21

6 - 103 24

6 - 104 23

6 - 105 23

6 - 108 20

6 - 109 19

6 - 120 27

9 - 78 43

9 - 79 42

9 - 88 41

9 - 96 40

9 - 101 39

9 - 105 39

11 - 78 80

11 - 79 79

11 - 87 78

11 - 90 74

11 - 91 76

11 - 92 75
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Aktívum-Hrozba Strana
11 - 119 81

11 - 120 77

14 - 73 48

17 - 78 17

17 - 79 16

17 - 86 15

17 - 119 18

17 - 120 14

30 - 87 61

30 - 88 60

30 - 96 57

30 - 99 55

30 - 100 59

30 - 103 56

30 - 105 55

30 - 108 54

30 - 109 53

30 - 119 62

30 - 120 58

33 - 77 45

33 - 87 46

33 - 119 47

33 - 120 44

35 - 87 72

35 - 88 71

35 - 96 69

35 - 100 70

35 - 103 68

35 - 105 67

35 - 119 73

39 - 87 37

39 - 90 35

39 - 119 38

39 - 120 36

47 - 88 13

47 - 96 12

50 - 76 52

50 - 88 50

50 - 96 49

50 - 119 51

53 - 88 65

53 - 103 63

53 - 119 66

53 - 120 64
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