
  

SOMI Systems a.s. Banská Bystrica 
 

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT 
NÁVRHY OPATRENÍ 

Obec Bacúch 

Banská Bystrica, máj 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Kategória aktív: Počítače, programové vybavenie, operačné 
systémy

Kategória hrozieb: IT hrozby - vnútorné

Počítače - PC/Windows

Zničenie údajov.

Vypracovať politiku zálohovania a zriadiť na zálohovanie externé dátové úložisko, 
ktoré bude slúžiť pre všetky aplikácie a dôležité počítače.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória hrozieb: Personálne hrozby - cudzie osoby

Prenosné pamäťové médiá

Krádež.

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Prenosné pamäťové médiá

Únik údajov.

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória hrozieb: Personálne hrozby - vlastný personál

Prenosné pamäťové médiá

Nelegálne zhromažďovanie údajov.

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Prenosné pamäťové médiá

Únik údajov.

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória hrozieb: Technické, technologické hrozby
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Počítače - PC/Windows

Výpadky elektrickej energie

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité počítače.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória aktív: Údaje, informácie

Kategória hrozieb: IT hrozby - vnútorné

Osobné údaje - kancelárske aplikácie

Zničenie údajov.

Vypracovať politiku zálohovania a zriadiť na zálohovanie externé dátové úložisko, 
ktoré bude slúžiť pre všetky aplikácie a dôležité počítače.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória hrozieb: Personálne hrozby - cudzie osoby

Osobné údaje - papierová forma

Krádež.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Neúmyselné poškodenie.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Úmyselné poškodenie.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Únik údajov.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:
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Kategória hrozieb: Personálne hrozby - vlastný personál

Osobné údaje - kancelárske aplikácie

Nelegálne zhromažďovanie údajov.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Nelegálne zhromažďovanie údajov.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Neúmyselné poškodenie

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Úmyselné poškodenie

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Osobné údaje - papierová forma

Únik údajov.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória aktív: Personál, zamestnanci a osoby

Kategória hrozieb: Personálne hrozby - vlastný personál

Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci

Nespokojnosť.

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

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:
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Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci

Neúmyselné poškodenie

Vypracovať politiku zálohovania a zriadiť na zálohovanie externé dátové úložisko, 
ktoré bude slúžiť pre všetky aplikácie a dôležité počítače.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci

Úmyselné poškodenie

Vypracovať politiku zálohovania a zriadiť na zálohovanie externé dátové úložisko, 
ktoré bude slúžiť pre všetky aplikácie a dôležité počítače.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci

Únik údajov.

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať 
pravidlo čistého stola.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

Kategória aktív: Prostredie, budovy a ich zariadenia

Kategória hrozieb: Technické, technologické hrozby

Administratívne priestory organizácie

Výpadky elektrickej energie

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité zariadenia.

Aktívum:

Hrozba:

Opatrenie:

Prijaté d ňa:

10. máj 2017 Strana 4 z 4


