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1. Analýza rizík 

1.1. Pojmy 
Analýza rizík sa snaží identifikovať všetky riziká, ktoré v súvislosti s bezpečnosťou IS, 

ochranou osobných údajov a ďalších aktív obce existujú. Objektivizuje ich význam 
a dokumentuje ich správu. Do rizikovej analýzy vstupujú tieto prvky: 

 
• Aktíva – aktívami rozumieme všetok majetok, osoby, informácie a ďalšie skutočnosti, 

ktoré patria obci a tá ich potrebuje a využíva na plnenie svojich činností a k spracovaniu 
osobných a citlivých údajov, 

• Hrozby – reálne ohrozenie okolia, ktoré má vplyv na zníženie použiteľnosti alebo má 
za následok zničenie aktíva; abstraktný pojem hrozba je možné realizovať len voči 
konkrétnemu aktívu, 

• Opatrenia – aktívne činnosti alebo pasívne prvky, ktoré znižujú účinok hrozby 
na aktívum, 

• Strategické osi – sú to hlavné činnosti a dlhodobé alebo stále ciele, ktoré chce obec plniť 
a dosahovať, 

• Riziko – je možnosť účinku hrozby na aktívum, ktoré má dopad stabilitu na jednej alebo 
viacerých strategických osí. 
Prehľad aktív vrátane ich kategorizácie, prehľad hrozieb a strategických osí je v prílohe 

projektu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Objektivizácia a kategorizácia rizík 

1.2.1. Hodnotenie závažnosti každého rizika pozostá va z: 
• určenia, ktoré hrozby pôsobia na ktoré aktíva, 
• určenia, ktoré strategické osi budú zasiahnuté, ak sa hrozba uplatní voči konkrétnemu 

aktívu, 
• určenia pravdepodobnosti, že hrozba bude voči aktívu pôsobiť (v percentách), 
• určenia účinnosti opatrenia pre zamedzenie alebo zníženie účinku hrozby na aktívum 

(v percentách), 
• určenia váh jednotlivých strategických osí; váhou sa rozumie významnosť osi; vyšší 

význam je vyjadrený vyššou hodnotou váhy. 
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Objektivizácia rizika pozostáva z určenia rizikového indexu a zo stanovenia kategórie 

rizika. Rizikový index RI udáva stupeň závažnosti rizika a určuje sa podľa vzťahu: 
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kde: 
H – pravdepodobnosť hrozby (0 – nízka, 100 - vysoká), 
O – účinnosť opatrenia (0 – nízka, 100 – vysoká) 
vi’  – váha zasiahnutej strategickej osi, 
vi – váha strategickej osi. 
 
Takto určený rizikový index charakterizuje výšku rizika a kategorizuje sa takto: 
A – zostatkové riziko, ak 2<RI , 
B – nízke riziko, ak 102 <≤ RI , 
C – vážne riziko, ak 3310 <≤ RI , 
D – kritické riziko, ak 33≥RI . 
 
Kategorizácia rizík umožňuje získať prehľad o najvážnejších rizikách. V princípe platí, že 

všetky riziká s rizikovým indexom vyšším ako 10 je potrebné eliminovať vhodnými 
opatreniami alebo ak tieto opatrenia nie je možné realizovať, potom je potrebné riziko 
neustále sledovať a prehodnocovať možnosti realizácie opatrení. 

Rizikový index sa určuje ku konkrétnemu dátumu a je nevyhnutné ho pravidelne 
prehodnocovať. 

1.2.2. Príklad ur čenia rizikového indexu a posúdenia rizika: 
Hodnotí sa účinok hrozby výpadku elektrického prúdu na server, na ktorom sú uložené 

osobné a ekonomické údaje. Pre zníženie účinku hrozby je použitý zdroj nepretržitého 
napájania (UPS). V prípade, že hrozba bude realizovaná (aj napriek použitému opatreniu), 
zasiahne 6 z 8 strategických osí (napr. schopnosť poskytovať služby, schopnosť poskytovať 
kvalitné služby…). 

Ak pravdepodobnosť hrozby je odhadovaná na 20%, účinnosť opatrenia na 90%, súčet 
váh zasiahnutých osí je 5,6, súčet všetkých váh je 7,2, potom rizikový index je 1,6, a teda toto 
riziko je považované za zostatkové. Avšak ak zanedbáme starostlivosť o zdroj nepretržitého 
napájania, ktorého účinnosť po dobe životnosti batérií klesá pod 30%, vystúpi rizikový index 
na hodnotu 10,9, čo je vážne riziko, ktoré je treba eliminovať – výmenou zdroja nepretržitého 
napájania. 

Na tomto príklade je ukázaný nie len mechanizmus výpočtu a ohodnotenia rizika, ale 
najmä potreba jeho neustáleho sledovania a prehodnocovania. 

1.3. Správa rizík 
Pod pojmom správa rizík rozumieme ich evidovanie a dokumentáciu, ako sa s chce obec 

s rizikami „vysporiadať“. Rozlišujú sa nasledovné typy správy rizika: 
 

• A – akceptovať – riziko je identifikované, neprijímajú sa opatrenia, riziko bude neskôr 
prehodnotené znovu ako celok s cieľom posúdiť, či nie je potrebné opatrenia prijať, 

• P – prijať opatrenia – povaha rizika (najmä RI) vyžadujú prijať opatrenia v čo najkratšom 
čase, 

• S – ošetrované riziko – opatrenia boli prijaté, v nasledujúcom sa prehodnotí najmä 
účinnosť opatrení. 
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2. Prílohy 
 
1. Prehľad aktív 
2. Prehľad hrozieb 
3. Kategórie správy rizík 
4. Zoznam strategických osí 
5. Analýza rizík 
6. Návrh správy rizík (podľa aktív) 
7. Návrh správy rizík (podľa hrozieb) 
 



Prehľad aktív

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Kategória: Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Názov Popis

Počítače - PC/Windows Počítače architektúry PC/Intel s OS Windows  s 
prístupom do lokálnej siete.

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Prenosné pamäťové médiá Prenosné pamäťové médiá určené najmä na ukladanie 
veľkých objemov údajov (flash memory a pod.).

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Služby pripojenia k internetu Služby elektronickej pošty, prístupu k obsahu web 
stránok a ďalším službám internetu, poskytované 
organizáciou zamestnancom.
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Tlačiarne a iné výstupné periférie Tlačiarne, plotre a iné výstupné zariadenia

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Evidencia o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS 
Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, IS Knižnica, IS Komisií obecného 
zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS 
Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS 
Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS 
Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, 
IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, 
IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS 
Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Kategória: Komunikačná infraštruktúra

Názov Popis

Počítačová sieť - aktívne prvky Zariadenia počítačovej siete distribuujúce pakety 
(opakovače, smerovače a pod.)

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Počítačová sieť - rozvody Pasívna časť sieťovej infraštruktúry (rozvody, 
zásuvky, vrátane prepojenie počítača a zásuvky)

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Počítačová sieť - WiFi zariadenia Prístup k lokálnej sieti alebo službám Internetu 
prostredníctvom zariadení šíriacich signál vzduchom.

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Kategória: Údaje, informácie

Názov Popis

Elektronický informačný systém - 
Centrálna ohlasovňa

Informačný systém centrálnej ohlasovne o pobyte 
občanov. Systém je umiestnený na Ministerstve 
vnútra SR.

IS Register obyvateľov

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Elektronický informačný systém - 
CISMA

Informačný systém pre centrálnu matriku umiestený 
na Ministerstve vnútra.

IS Matričný úrad

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Elektronický informačný systém - 
IOMO

Integrované obslužné miesto občana. Prístup k 
elektronickým službám štátu.

IS Elektronická schránka, IS Integrované obslužné miesto

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Elektronický informačný systém - 
REGOB

Informačný systém pre register obyvateľov umiestený 
na Ministerstve vnútra.

IS Register obyvateľov

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Elektronický informačný systém - 
URBIS

Elektronický Informačný systém pre vedenie agendy 
miestnych daní a poplatkov, registra obyvatelov, 
personalistiky a miezd.

IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS 
Majetok, IS Materskej školy, IS Miestne dane a poplatky, IS Personalistika a mzdy, IS Pokladňa, IS 
Priestupkové konania, IS Rybárske lístky, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS Výrub stromov

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Kamerový systém Kamerový systém služiaci na zaistenie bezpečnosti

IS Kamerový systém

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Osobné údaje - kancelárske 
aplikácie

Osobné údaje v kancelárských aplikáciach - MS 
Office, OpenOffice a podobne.
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Osobné údaje - papierová forma Osobné údaje zaznamenané v písanej podobe na 
papierových nosičoch informácií (kartotéky, výkazy a 
pod.)

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Evidencia o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS 
Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, IS Knižnica, IS Komisií obecného 
zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS 
Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS 
Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS 
Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, 
IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, 
IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS 
Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Kategória: Personál, zamestnanci a osoby

Názov Popis

Zamestnanci administratívy a 
výkonní pracovníci

Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci, 
ktorí nemajú možnosť rozhodovať o chode 
organizácie. Pod výkonnými pracovníkmi sa 
rozumejú pracovníci ktorí priamo vykonávajú 
predmet činnosti organizácie.

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Kategória: Prostredie, budovy a ich zariadenia

Názov Popis

Administratívne priestory 
organizácie

Všetky administratívne priestory organizácie a ich 
zariadenia.

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Elektronická schránka, IS ePodateľňa, IS Evidencia 
o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, 
IS Kamerový systém, IS Knižnica, IS Komisií obecného zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, 
IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a 
komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS 
Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske 
lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu 
obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS 
Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné 
prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:

Archív dokumentov - registratúrne 
stredisko

Dokumenty uložené v registratúrnom stredisku obce.

 "IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti", IS Agenda školstva, IS Aktivačná činnosť, IS 
Dobrovoľná požiarna ochrana, IS Dochádzka, IS Evidencia o pohrebníctve, IS Hlavného kontrolóra, IS 
Hospodárska mobilizácia, IS Integrované obslužné miesto, IS Knižnica, IS Komisií obecného 
zastupiteľstva, IS Majetok, IS Materskej školy, IS Matričný úrad, IS Miestne dane a poplatky, IS 
Notifikácie a sťažnosti, IS Obecné zastupiteľstvo a komisia, IS Ochrana osobných údajov, IS 
Overovanie listín a podpisov, IS Personalistika a mzdy, IS Podujatia, IS Pokladňa, IS Posudky, IS 
Priestupkové konania, IS Register obyvateľov, IS Rybárske lístky, IS Samostatne hospodáriaci roľník, 
IS Sociálnych vecí, IS Správa registratúry, IS Starostu obce, IS Stavebný úrad a územné plánovanie, 
IS Školská jedáleň, IS Trhovisko, IS Účtovníctvo, IS Verejné obstarávanie, IS Výrub stromov, IS 
Zmluvy, IS Žiadosti podľa infozákona, IS Životné prostredie

Informačné systémy, ktorých sa aktívum týka:
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Prehľad hrozieb

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

IT hrozby - vonkajšie (IT-C)

Hrozba Popis

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

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

IT hrozby - vnútorné (IT-V)

Hrozba Popis

Chyby prenosu. Chyby komunikačnej infraštruktúry spôsobujúce poruchy, stratu 
alebo modifikáciu údajov počas ich prenosu.

Nenahraditeľnosť. Jedinečnosť zariadenia, alebo časti systému, ktorého porucha 
alebo zničenie môže narušiť chod organizácie (Single point of 
failure).

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

Poruchy a chyby zariadení, 
aplikácií.

Bežné poruchy zariadení, chyby v ich činnosti vyplývajúce z 
opotrebovania alebo veku. Skryté chyby aplikácií vzniknuté 
nesprávnym naprogramovaním a pod.

Použitie neovereného kódu. Používanie programového kódu, ktorý nie je overený najmä z 
pohľadu bezpečnosti.

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

Zničenie konfigurácií. Zničenie konfiguračných údajov, alebo ich nežiadúca 
modifikácia spôsobená chodom týchto zariadení alebo 
nekvalifikovanou obsluhou, ktorej následkom je znefunkčnenie 
alebo výrazne obmedzenie chodu týchto zariadení.

Zničenie údajov. Strata údajov alebo ich nežiadúca modifikácia v informačných 
systémoch, počítačoch a ostatných IT zariadeniach, spôsobená 
týmito zariadeniami, aplikáciami a pod. Zničenie údajov na 
záložných alebo archivačných médiách.
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Ostatné, nešpecifikované hrozby (Ost)

Hrozba Popis

Nevhodné umiestnenie Také umiestnenie technického prostriedku, ktoré ho vo zvýšenej 
miere vystavuje hrozbám z okolia.

Personálne hrozby - cudzie osoby (Per-C)

Hrozba Popis

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

Neidentifikovaný vstup. Vstup do priestorov alebo systémov, kam osoba nemá povolené, 
alebo má zakázané vstúpiť, bez ohľadu na úmysel a to či je alebo 
nie je sprevádzaná zamestnancom organizácie.

Neúmyselné poškodenie. Neúmyselné poškodzovanie majetku organizácie alebo aplikácií 
cudzími osobami.

Úmyselné poškodenie. Úmyselné poškodzovanie majetku organizácie cudzími osobami.

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

Personálne hrozby - vlastný personál (Per-V)

Hrozba Popis

Chyby a nekvalita údržby Úmyselne alebo neúmyselne nevykonaná alebo zle vykonaná 
údržba alebo montáž zariadení vrátane IT zariadení a aplikácií.

Krádež Odcudzenie premetov, majetku organizácie vlastnými 
zamestnancami.

Neautorizované postupy a 
činnosti.

Činnosť používateľov ktorá je vykonávaná v rozpore s 
oprávneniami, ktoré títo zamestnanci dostali. Zneužitie ich 
oprávnení k výkony iných činností. Neoprávnené použitie 
prenosných pamäťových médií.

Neidentifikovaný vstup. Vstup do priestorov alebo systémov, kam zamestnanec nemá 
povolené, alebo má zakázané vstúpiť, bez ohľadu na úmysel.

Nelegálne zhromažďovanie 
údajov.

Činnosť vlastných zamestnancov vedúca k zhromažďovaniu 
údajov o iných zamestnancoch, údajov o organizácii, know-how 
a ďalších citlivých údajov s cieľom poskytnúť ich inej osobe v 
snahe získať majetkový prospech, alebo uškodiť organizácii.

Nespokojnosť. Nespokojnosť zamestnancov s pracovnými, platovými a inými 
podmienkami, ktorá môže viesť k narúšaniu chodu organizácie.
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Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Neúmyselné poškodenie Neúmyselné poškodenie zaradení a majetku vlastnými 
zamestnancami.

Úmyselné poškodenie Úmyselné, cieľavedomé poškodenie zaradení a majetku 
vlastnými zamestnancami.

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

Technické, technologické hrozby (Tech)

Hrozba Popis

Požiar Hrozba požiaru, bez ohľadu na jeho rozsah.

Výpadky elektrickej energie Prerušenia dodávok elektrickej energie, alebo zhoršenie kvality 
dodávanej elektrickej energie (napäťové špičky, poruchy 
frekvencie a pod.)
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Zoznam strategických osí

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Názov Dodržiavanie zákonov.

Popis Dodržiavanie zákonov, vyhlášok a ďalších všeobecne záväzných predpisov ako 
prejav právnej vyspelosti, bez ohľadu na to aké následky by porušenie zákonov 
pre obec malo.

Váha 1,0

Názov Ekonomická stabilita

Popis Zabezpečenie vstupného toku financií. Zabezpečenie prehľadného toku financií 
pre zabezpečenie bežných prevádzkových činností. Udržiavať a rozvíjať 
metódy finančného a ekonomického riadenia organizácie v súlade s planými 
zákonmi.

Váha 1,0

Názov Ochrana dobrého mena

Popis Poškodenie dobrého mena, resp. jeho strata, strata dôvery, občanov i 
verejnosti.

Váha 1,0

Názov Poskytovanie kvalitných služieb

Popis Udržať a ďalej zlepšovať schopnosť dodržať dohodnuté služby občanom vo 
vzťahu ku kvalite, množstvu i času plnenia zmluvných obchodných záväzkov.

Váha 1,0

Názov Poskytovanie služieb

Popis Udržať a ďalej rozvíjať schopnosť ponúkať a poskytovať prezentované služby  
občanom.

Váha 1,0

Názov Pružne reagovať na nové trendy a požiadavky verejnosti.

Popis Udržať a rozširovať schopnosť nasadiť a použiť všetky nové technológie, 
metódy a postupy, ktoré budú viesť k skvalitneniu výroby a znižovaniu 
nákladovosti. Udržať a rozširovať schopnosť pružne reagovať na požiadavky 
občanov.

Váha 1,0

Názov Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Popis Zabezpečenie kvalitného, odborne vzdelaného a stabilného personálu 
schopného podporovať a rozvíjať všetky funkcie a činnosti.

Váha 1,0
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Názov Transparentné a jasne definované vzťahy s externými subjektami.

Popis Udržiavať a rozvíjať dobré vzťahy so všetkými externými subjektami, tzn. 
dodávateľmi, štátnou správou a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, bez 
ohľadu na ich vzťah k obci.

Váha 1,0
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Kategórie správy rizík

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

skratka A

nazov Akceptovať

Popis O riziku organizácia vie, ďalšie opatrenia neprijíma, 
akceptuje riziko.

skratka P

nazov Prijať opatrenia

Popis O riziku organizácia vie a potrebuje prijať opatrenia na 
jeho elimináciu.

skratka S

nazov Pokryté opatreniami (správa)

Popis O riziku organizácia vie, prijaté opatrenia sa považujú za 
dostatočné, riziko sa spravuje
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Návrh správy rizík (pod ľa aktív)

Prija ť opatrenia
Personál, zamestnanci a osoby
Zamestnanci administratívy a výkonní pracovníci

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

15,8 CPer-V - Neúmyselné poškodenie (17 - 79)

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

15,8 CPer-V - Úmyselné poškodenie (17 - 78)

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

5,6 BPer-V - Nespokojnosť. (17 - 86)

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

5,0 BPer-V - Únik údajov. (17 - 119)

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo 
čistého stola.
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Prija ť opatrenia
Počítače, programové vybavenie, operačné systémy
Počítače - PC/Windows

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

16,9 CIT-V - Zničenie údajov. (6 - 103)

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

6,3 BTech - Výpadky elektrickej energie (6 - 73)

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité počítače.

Prenosné pamä ťové médiá
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

14,0 CPer-C - Krádež. (39 - 90)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

14,0 CPer-C - Únik údajov. (39 - 120)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

10,5 CPer-V - Únik údajov. (39 - 119)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

7,5 BPer-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov. (39 - 87)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.
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Prija ť opatrenia
Prostredie, budovy a ich zariadenia
Administratívne priestory organizácie

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,8 BTech - Výpadky elektrickej energie (14 - 73)

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité zariadenia.
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Prija ť opatrenia
Údaje, informácie
Osobné údaje - kancelárske aplikácie

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

16,9 CIT-V - Zničenie údajov. (35 - 103)

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

3,0 BPer-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov. (35 - 87)

Osobné údaje - papierová forma
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

9,0 BPer-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov. (11 - 87)

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

7,9 BPer-C - Únik údajov. (11 - 120)

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

7,9 BPer-C - Krádež. (11 - 90)

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

7,5 BPer-V - Únik údajov. (11 - 119)

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

7,5 BPer-V - Neúmyselné poškodenie (11 - 79)

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

6,8 BPer-C - Neúmyselné poškodenie. (11 - 92)

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

3,9 BPer-C - Úmyselné poškodenie. (11 - 91)

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

3,8 BPer-V - Úmyselné poškodenie (11 - 78)

Zabezpečiť uzamykateľné skrine pre všetky citlivé a osobné údaje. Dodržiavať pravidlo 
čistého stola.
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Pokryté opatreniami (správa)
Komunikačná infraštruktúra
Počítačová sie ť - aktívne prvky

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

1,8 APer-V - Krádež (2 - 77)

1,8 AOst - Nevhodné umiestnenie (2 - 121)

1,3 APer-V - Únik údajov. (2 - 119)

1,3 APer-C - Neidentifikovaný vstup. (2 - 96)

1,3 APer-V - Neidentifikovaný vstup. (2 - 88)

1,0 APer-C - Únik údajov. (2 - 120)

Počítačová sie ť - rozvody
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

1,0 APer-C - Úmyselné poškodenie. (3 - 91)

0,9 APer-C - Neúmyselné poškodenie. (3 - 92)

0,9 APer-V - Úmyselné poškodenie (3 - 78)

0,8 APer-V - Neúmyselné poškodenie (3 - 79)

0,0 AOst - Nevhodné umiestnenie (3 - 121)

Počítačová sie ť - WiFi zariadenia
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,5 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (47 - 96)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (47 - 88)
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Pokryté opatreniami (správa)
Počítače, programové vybavenie, operačné systémy
Počítače - PC/Windows

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

5,0 BIT-V - Vírusové infiltrácie. (6 - 105)

3,8 BPer-V - Krádež (6 - 77)

3,5 BPer-C - Únik údajov. (6 - 120)

3,0 BPer-V - Neautorizované postupy a činnosti. (6 - 100)

3,0 BIT-C - Neidentifikovaný vstup. (6 - 109)

3,0 BIT-V - Použitie neovereného kódu. (6 - 97)

3,0 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (6 - 96)

2,5 BPer-V - Neúmyselné poškodenie (6 - 79)

2,5 BIT-V - Poruchy a chyby zariadení, aplikácií. (6 - 102)

2,5 BIT-C - Únik údajov (6 - 108)

1,8 APer-C - Krádež. (6 - 90)

1,8 AIT-V - Nenahraditeľnosť. (6 - 98)

1,8 APer-V - Úmyselné poškodenie (6 - 78)

1,5 APer-V - Neidentifikovaný vstup. (6 - 88)

1,5 AIT-V - Zničenie konfigurácií. (6 - 104)

1,0 APer-V - Chyby a nekvalita údržby (6 - 83)

Služby pripojenia k internetu
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

4,0 BIT-V - Vírusové infiltrácie. (9 - 105)

2,3 BIT-V - Chyby prenosu. (9 - 101)

1,5 APer-V - Neúmyselné poškodenie (9 - 79)

1,3 APer-V - Neidentifikovaný vstup. (9 - 88)

0,9 APer-C - Neidentifikovaný vstup. (9 - 96)

0,8 APer-V - Úmyselné poškodenie (9 - 78)

Tlačiarne a iné výstupné periférie
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

1,8 APer-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov. (33 - 87)

1,8 APer-V - Únik údajov. (33 - 119)

1,8 APer-C - Únik údajov. (33 - 120)
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Pokryté opatreniami (správa)
Počítače, programové vybavenie, operačné systémy
Tlačiarne a iné výstupné periférie

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

1,5 APer-V - Krádež (33 - 77)
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Pokryté opatreniami (správa)
Prostredie, budovy a ich zariadenia
Archív dokumentov - registratúrne stredisko

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,5 BPer-V - Únik údajov. (50 - 119)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (50 - 88)

2,5 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (50 - 96)

1,3 ATech - Požiar (50 - 76)
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Pokryté opatreniami (správa)
Údaje, informácie
Elektronický informa čný systém - Centrálna ohlasov ňa

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (58 - 88)

3,0 BPer-V - Únik údajov. (58 - 119)

3,0 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (58 - 96)

2,5 BPer-C - Únik údajov. (58 - 120)

Elektronický informa čný systém - CISMA
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,0 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (57 - 96)

3,0 BPer-V - Únik údajov. (57 - 119)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (57 - 88)

2,5 BPer-C - Únik údajov. (57 - 120)

Elektronický informa čný systém - IOMO
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,0 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (59 - 96)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (59 - 88)

3,0 BPer-V - Únik údajov. (59 - 119)

2,5 BPer-C - Únik údajov. (59 - 120)

Elektronický informa čný systém - REGOB
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,0 BPer-V - Únik údajov. (56 - 119)

3,0 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (56 - 96)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (56 - 88)

2,5 BPer-C - Únik údajov. (56 - 120)

Elektronický informa čný systém - URBIS
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,0 BPer-C - Neidentifikovaný vstup. (30 - 96)

3,0 BPer-V - Neautorizované postupy a činnosti. (30 - 100)

3,0 BIT-V - Zničenie údajov. (30 - 103)

3,0 BIT-C - Únik údajov (30 - 108)

3,0 BIT-C - Neidentifikovaný vstup. (30 - 109)
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Pokryté opatreniami (správa)
Údaje, informácie
Elektronický informa čný systém - URBIS

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

3,0 BPer-V - Únik údajov. (30 - 119)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (30 - 88)

3,0 BPer-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov. (30 - 87)

2,5 BPer-C - Únik údajov. (30 - 120)

1,0 AIT-V - Vírusové infiltrácie. (30 - 105)

0,0 AIT-V - Odmietnutie služby. (30 - 99)

Kamerový systém
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

3,5 BPer-C - Únik údajov. (53 - 120)

3,0 BPer-V - Únik údajov. (53 - 119)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (53 - 88)

1,3 AIT-V - Zničenie údajov. (53 - 103)

Osobné údaje - kancelárske aplikácie
Riz. index Riz. kateg.Hrozby (návrhy opatrení)

5,0 BIT-V - Vírusové infiltrácie. (35 - 105)

3,0 BPer-V - Únik údajov. (35 - 119)

3,0 BPer-V - Neautorizované postupy a činnosti. (35 - 100)

3,0 BPer-V - Neidentifikovaný vstup. (35 - 88)

1,3 APer-C - Neidentifikovaný vstup. (35 - 96)
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Návrh správy rizík (pod ľa hrozieb)

Prija ť opatrenia

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

IT-V - Zničenie údajov.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

16,9 CPočítače - PC/Windows (6 - 103)

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

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

16,9 COsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 103)

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

Per-C - Krádež.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

14,0 CPrenosné pamäťové médiá (39 - 90)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

7,9 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 90)

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

Per-C - Neúmyselné poškodenie.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

6,8 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 92)

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

Per-C - Úmyselné poškodenie.
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Prija ť opatrenia

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,9 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 91)

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

Per-C - Únik údajov.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

14,0 CPrenosné pamäťové médiá (39 - 120)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

7,9 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 120)

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

Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

7,5 BPrenosné pamäťové médiá (39 - 87)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

9,0 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 87)

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

3,0 BOsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 87)

Per-V - Nespokojnosť.

Personál, zamestnanci a osoby

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)
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Prija ť opatrenia

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

5,6 BZamestnanci administratívy a výkonní pracovníci (17 - 86)

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

Per-V - Neúmyselné poškodenie

Personál, zamestnanci a osoby

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

15,8 CZamestnanci administratívy a výkonní pracovníci (17 - 79)

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

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

7,5 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 79)

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

Per-V - Úmyselné poškodenie

Personál, zamestnanci a osoby

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

15,8 CZamestnanci administratívy a výkonní pracovníci (17 - 78)

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

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,8 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 78)

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

Per-V - Únik údajov.

Personál, zamestnanci a osoby

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

5,0 BZamestnanci administratívy a výkonní pracovníci (17 - 119)

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

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

10,5 CPrenosné pamäťové médiá (39 - 119)

Zabezpečiť šifrovanie údajov pri prenose na USB zariadeniach.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

7,5 BOsobné údaje - papierová forma (11 - 119)

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

Tech - Výpadky elektrickej energie

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

6,3 BPočítače - PC/Windows (6 - 73)

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité počítače.

Prostredie, budovy a ich zariadenia

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,8 BAdministratívne priestory organizácie (14 - 73)

Zabezpečiť záložné zdroje pre všetky dôležité zariadenia.
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Pokryté opatreniami (správa)

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

IT-C - Neidentifikovaný vstup.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BPočítače - PC/Windows (6 - 109)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 109)

IT-C - Únik údajov

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

2,5 BPočítače - PC/Windows (6 - 108)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 108)

IT-V - Chyby prenosu.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

2,3 BSlužby pripojenia k internetu (9 - 101)

IT-V - Nenahraditeľnosť.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 APočítače - PC/Windows (6 - 98)

IT-V - Odmietnutie služby.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

0,0 AElektronický informačný systém - URBIS (30 - 99)

IT-V - Poruchy a chyby zariadení, aplikácií.
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Pokryté opatreniami (správa)

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

2,5 BPočítače - PC/Windows (6 - 102)

IT-V - Použitie neovereného kódu.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BPočítače - PC/Windows (6 - 97)

IT-V - Vírusové infiltrácie.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

5,0 BPočítače - PC/Windows (6 - 105)

4,0 BSlužby pripojenia k internetu (9 - 105)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

5,0 BOsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 105)

1,0 AElektronický informačný systém - URBIS (30 - 105)

IT-V - Zničenie konfigurácií.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,5 APočítače - PC/Windows (6 - 104)

IT-V - Zničenie údajov.

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 103)

1,3 AKamerový systém (53 - 103)

Ost - Nevhodné umiestnenie
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Pokryté opatreniami (správa)

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 APočítačová sieť - aktívne prvky (2 - 121)

0,0 APočítačová sieť - rozvody (3 - 121)

Per-C - Krádež.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 APočítače - PC/Windows (6 - 90)

Per-C - Neidentifikovaný vstup.

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,5 BPočítačová sieť - WiFi zariadenia (47 - 96)

1,3 APočítačová sieť - aktívne prvky (2 - 96)

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BPočítače - PC/Windows (6 - 96)

0,9 ASlužby pripojenia k internetu (9 - 96)

Prostredie, budovy a ich zariadenia

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

2,5 BArchív dokumentov - registratúrne stredisko (50 - 96)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - REGOB (56 - 96)

3,0 BElektronický informačný systém - Centrálna ohlasovňa (58 - 96)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 96)

3,0 BElektronický informačný systém - IOMO (59 - 96)
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Pokryté opatreniami (správa)

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

3,0 BElektronický informačný systém - CISMA (57 - 96)

1,3 AOsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 96)

Per-C - Neúmyselné poškodenie.

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

0,9 APočítačová sieť - rozvody (3 - 92)

Per-C - Úmyselné poškodenie.

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,0 APočítačová sieť - rozvody (3 - 91)

Per-C - Únik údajov.

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,0 APočítačová sieť - aktívne prvky (2 - 120)

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,5 BPočítače - PC/Windows (6 - 120)

1,8 ATlačiarne a iné výstupné periférie (33 - 120)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,5 BKamerový systém (53 - 120)

2,5 BElektronický informačný systém - REGOB (56 - 120)

2,5 BElektronický informačný systém - Centrálna ohlasovňa (58 - 120)

2,5 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 120)

2,5 BElektronický informačný systém - CISMA (57 - 120)

2,5 BElektronický informačný systém - IOMO (59 - 120)
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Pokryté opatreniami (správa)

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

Per-V - Chyby a nekvalita údržby

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,0 APočítače - PC/Windows (6 - 83)

Per-V - Krádež

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 APočítačová sieť - aktívne prvky (2 - 77)

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,8 BPočítače - PC/Windows (6 - 77)

1,5 ATlačiarne a iné výstupné periférie (33 - 77)

Per-V - Neautorizované postupy a činnosti.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BPočítače - PC/Windows (6 - 100)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 100)

3,0 BOsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 100)

Per-V - Neidentifikovaný vstup.

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BPočítačová sieť - WiFi zariadenia (47 - 88)

1,3 APočítačová sieť - aktívne prvky (2 - 88)

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)
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Pokryté opatreniami (správa)

Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti - Obec Bacúch, Bacúch

1,5 APočítače - PC/Windows (6 - 88)

1,3 ASlužby pripojenia k internetu (9 - 88)

Prostredie, budovy a ich zariadenia

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BArchív dokumentov - registratúrne stredisko (50 - 88)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - REGOB (56 - 88)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 88)

3,0 BElektronický informačný systém - IOMO (59 - 88)

3,0 BElektronický informačný systém - Centrálna ohlasovňa (58 - 88)

3,0 BOsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 88)

3,0 BElektronický informačný systém - CISMA (57 - 88)

3,0 BKamerový systém (53 - 88)

Per-V - Nelegálne zhromažďovanie údajov.

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 ATlačiarne a iné výstupné periférie (33 - 87)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 87)

Per-V - Neúmyselné poškodenie

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

0,8 APočítačová sieť - rozvody (3 - 79)
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Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

2,5 BPočítače - PC/Windows (6 - 79)

1,5 ASlužby pripojenia k internetu (9 - 79)

Per-V - Úmyselné poškodenie

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

0,9 APočítačová sieť - rozvody (3 - 78)

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 APočítače - PC/Windows (6 - 78)

0,8 ASlužby pripojenia k internetu (9 - 78)

Per-V - Únik údajov.

Komunikačná infraštruktúra

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,3 APočítačová sieť - aktívne prvky (2 - 119)

Počítače, programové vybavenie, operačné systémy

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,8 ATlačiarne a iné výstupné periférie (33 - 119)

Prostredie, budovy a ich zariadenia

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,5 BArchív dokumentov - registratúrne stredisko (50 - 119)

Údaje, informácie

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

3,0 BElektronický informačný systém - REGOB (56 - 119)

3,0 BElektronický informačný systém - CISMA (57 - 119)

3,0 BOsobné údaje - kancelárske aplikácie (35 - 119)
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3,0 BElektronický informačný systém - Centrálna ohlasovňa (58 - 119)

3,0 BElektronický informačný systém - URBIS (30 - 119)

3,0 BElektronický informačný systém - IOMO (59 - 119)

3,0 BKamerový systém (53 - 119)

Tech - Požiar

Prostredie, budovy a ich zariadenia

Riz. index Riz. kateg.Aktíva (návrhy opatrení)

1,3 AArchív dokumentov - registratúrne stredisko (50 - 76)
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