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ABSTRACT   

The security of information technology and information systems in the examined enterprise 

of agricultural sector is not assured digital camera system, proximity access control system 

or even any safety signals. Whereas in enterprise is not built authenticated access to the 

offices, for example, using contactless identification cards, many times there were problems 

related to unauthorized access to team facilities, buildings and offices. In recent years, 

incidents where for computer is found people who had nothing to do with this enterprise. 

Occasionally cases were also found stolen computer equipment (disks, memory, mouse). 

Until then used to write a simple register of people working with computers was ineffective. 

System for access control is required in the company because of the number of employees 

with different privileges to enter the office. 
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ÚVOD 

V súčasnosti sa v skúmanom podniku nepoužíva a ani sa nikdy nepoužíval bezdotykový 

prístupový systém, ani čítacie zariadenia, podnik využíva len služby strážnika s pracovnou 

dobou len počas pracovných dní od 6:00 do 20:00. Daný strážnik nepodlieha žiadnym 

bezpečnostným školeniam, jeho vrátnica je vybavená len jedným telefónom, ktorým hlási 

príchod návštevníkov a pre vstup do areálu je vrátnica vybavená len rampou. Funkciou 

strážnika je aj pravidelná každodenná kontrola počítačových kancelárií, ktoré slúžia pre 

zamestnancov, ako aj občasná obhliadka celého areálu. Nevýhodou tejto skutočnosti je, že 

daný strážnik nemôže vykonávať všetky tieto činnosti súčasne. V podniku nie je zavedený 

žiadny ústredný bezpečnostný systém ochrany budovy a jednotlivých kancelárií, ani switch 

systém pripojenia počítačov v kanceláriách, kvôli reštartovaniu v prípade výpadku elektrickej 

energie. Keďže v podniku neexistuje zabezpečovací systém, nemôže sa vykonávať ani jeho 

audit v pravidelných intervaloch. Do priestorov administratívnych budov nie je vstup 

v súčasnosti žiadnym spôsobom monitorovaný ani obmedzený. Hlavná administratívna 

budova sa skladá z jednotlivých pracovných miestností, kde sú všetci pracovníci podniku v 

nepriamom kontakte. Druhá vedľajšia administratívna budova je archív záznamov, kam má 

prístup obmedzený počet osôb. Sú tam uschované podnikové informácie, faktúry a iné 

dôležité zložky. Budova nie je proti vlámaniu zabezpečená alarmom, ktorý je napojený 

priamo na políciu. Okrem toho sa v priestoroch podniku nachádza počítačová miestnosť, 

ktorá je určená pre prístup k počítačom a Internetu všetkým pracovníkom podniku. 

Ďalším chýbajúcim prvkom prispievajúcim k vyššej bezpečnosti podniku je nainštalovanie 

bezpečnostného kamerového systému, ktorý slúži najmä na bežné monitorovanie 

a zaznamenávanie prebiehajúcich aktivít. Výsledný záznam sa archivuje a môže použiť ako 

prostriedok na vysvetlenie porušenia podmienok platiacich v budove a kanceláriách (krádeže, 

vstup nepovolaných osôb atď.). Takéto monitorovanie činnosti má aj určitý psychologický 

účinok, pretože vedomosť, že je niekto sledovaný, bráni tomu, aby sa konala akákoľvek 



neoprávnená činnosť. Vhodným spôsobom by bola možnosť, ktorá šetrí miesto na diskoch, je 

spúšťanie kamier aj v noci, pretože cez deň je ochrana zabezpečená strážnou službou.  

Monitorovací systém zabraňuje vstupu nepovolaným osobám, čo obmedzuje nežiaduce 

zásahy neautorizovaných užívateľov. Niekedy môžu spôsobiť problémy aj užívatelia 

s povoleným vstupom, napríklad keď vpustia dnu osobu, ktorá nemá povolený vstup, alebo si 

nevšimnú, že niekto stihol zachytiť dvere pri vstupe. V prípade poškodenia technického 

zariadenia alebo systémového a programového vybavenia slúžia obrázky z kamier pre 

potvrdenie alebo vysvetlenie konkrétneho prípadu. Monitorovanie tiež plní funkciu kontroly 

z hľadiska dodržiavania platných bezpečnostných pravidiel pri práci (zákaz stravovania). 

Nedávno podnik sprevádzkoval, keďže doteraz nepoužíval v miestnostiach s počítačom 

bezpečnostnú signalizáciu, nainštalovanie požiarnych systémov do každej kancelárie, kde sa 

nachádza počítač. Taktiež uvažuje nad infračervenými detektormi pohybu. Systém sa môže 

spúšťať vždy po odchode posledného zamestnanca z každej miestnosti.  

 

Alternatívne riešenie monitorovacieho a prístupového systému 

Navrhli sme spôsob, akým riešiť bezpečnosť priestorov podniku, časť objektovej a fyzickej 

bezpečnosti. Na základe doterajších uvedených poznatkov by sme podniku XYZ odporučili 

konkrétny návrh, a to v nasledujúcej podobe.  

Čo sa týka prístupových systémov, je vhodné nahradenie pôvodných brán samoobslužnými 

rampami. Na vytvorenie kvalitnejšej kontroly pohybu zamestnancov, ako aj návštevníkov 

podniku, navrhujeme zaviesť do určitých objektov prístupový systém v podobe čítacích 

zariadení, a to predovšetkým do hlavnej administratívnej budovy ku vstupným dverám.  

Čítacie zariadenie bude umiestnené aj pred niektoré konkrétne kancelárie a miestnosti, 

v ktorých sa nachádza server a iné zamestnancom neprístupné aktíva. Napríklad záznamy 

z bezpečnostných kamier, bezpečnostná politika podniku, dokumenty podniku, finančné 

prostriedky. Ďalšie čítacie zariadenia budú umiestnené zároveň vo vedľajšej administratívnej 

budove, počítačovej miestnosti, sklade pohonných hmôt, olejov a náhradných dielov, 

v budove strojov, zariadení a dopravných prostriedkov, jedálne a kuchyne a vrátnice. Samotné 

čítacie zariadenie bude umiestnené aj pri hlavnej bráne.  

Každý zamestnanec bude mať obmedzený prístup do jednotlivých priestorov podľa 

právomocí, ktoré vyplývajú z jeho funkcie v podniku. Z toho vyplýva skutočnosť, napríklad, 

že každý zamestnanec bude mať neobmedzený prístup na prejazd do areálu hlavnou bránou, 

počítačových miestností, jedálne a kuchyne a hlavnej administratívnej budovy. Len určitá 

skupina zamestnancov bude mať neobmedzený prístup do budovy strojov, zariadení 

a dopravných prostriedkov, skladu pohonných hmôt, olejov a náhradných dielov a iných 

príslušných priestorov. Podľa daného návrhu je potrebné zaviesť v areáli družstva celkový 

počet 11 kusov čítacích zariadení. 

Súčasťou prístupového systému sú aj 2 infračervené svetelné spínače, ktoré sú umiestnené pri 

zadných bránach. Fungujú na princípe komunikácie prijímania infračervených signálov 

z dopravných poľnohospodárskych prostriedkov. 

Celý tento prístupový systém bude podporený bezpečnostným kamerovým systémom 

a vonkajším osvetlením. Keďže podnik doteraz nevyužíval žiadny kamerový systém, bude 

potrebné nainštalovať bezpečnostné kamery do celého areálu. Všetky kamery budú 

zabezpečovať nahrávanie na pevný disk vďaka softvéru, ktorý bude potrebné zakúpiť 

a následne nainštalovať do osobných počítačov, ktoré podnik používa. Zároveň bude potrebné 

dokúpiť harddisk, na ktorý budú tieto záznamy uchovávané. Odporúčaná veľkosť disku je 1 

terabyte, ktorý by v prípade nepretržitého záznamu zo všetkých kamier dokázal zaznamenať 

súčasne až 8 dní. Keďže zo zákona vyplýva, že záznam nemôže byť uchovávaný dlhšie ako 7 

dní a na druhej strane by bolo zbytočné zaznamenávanie toľkého materiálu, softvér bude 



vybavený modernou funkciou schopnosti zachytenia pohybu na monitore a automatického 

spustenia nahrávania z príslušnej kamery. 

Bezpečnostný záznam bude uchovávaný na určitú dobu a následne prehratý novým 

záznamom. Z 13 kamier bude jedna vybavená nočným nahrávaním a ostatné kamery 

predstavujú štandardnú funkciu.  

Nahradenie pôvodného, pomerne vysoko energeticky nákladného osvetlenia, za úspornejšie, 

novodobé diódové osvetlenie, vybavené snímačmi pohybu, by malo v budúcnosti zabezpečiť 

ešte nižšie náklady ako pôvodné osvetlenie. Tri reflektory budú mať funkciu nepretržitého 

osvetlenia, zvyšné reflektory budú vybavené snímačom pohybu. Na základe vykonaných 

opatrení a zmien je možné rozšíriť pôvodné protipožiarne zabezpečenie o ďalšie poplachové 

hlásiče požiaru ako aj hasiace zabezpečenie.  

Zároveň sme sa s navrhovanými bezpečnostnými opatreniami pokúsili vyčísliť ich priemerné 

reálne náklady spojené s ich implementáciou, čiže aké by boli odhadované priemerné 

finančné náklady, ktoré podnik musí vynaložiť pri ich zavedení. Tabuľka 1 obsahuje 

vyčíslenie týchto nákladov, z ktorej vyplýva, že podnik XYZ investuje do navrhovaných 

bezpečnostných opatrení podľa nášho prepočtu približne 4 704,84 €. Hoci to pre daný podnik 

nie je malá časť z rozpočtu financovania, napriek tomu predstavuje rozumnú investíciu, ktorá 

sa v priebehu niekoľkých rokov podniku vráti v podobe ušetrenia energie na osvetlenia, 

poplatkov, zabezpečenie majetku proti krádeži a podobne. 

Manažment daného poľnohospodárskeho družstva sa zatiaľ nezaoberal myšlienkou nad 

zaobstaraním žiadneho zo spomenutých systémov. Chceme teda docieliť, aby sa podnik 

nezaoberal len víziou zisku, ale aby sa začal zaujímať taktiež o bezpečnostnú politiku. 

Dôvodom je uvedomenie si, že aj keď bezpečnostný, a teda s tým spojený aj kamerový, 

prístupový a zabezpečovací systém nezabezpečí dosiahnutie zisku, dokáže na druhej strane 

ušetriť podniku pomerne vysokú sumu peňazí. Príčiny môžu byť rôzne. Krádeže, vstup 

nežiaducich osôb na územie družstva, zanedbanie ako aj nesplnenie pracovných požiadaviek 

zamestnancov.  

 

Tabuľka 1 Vyčíslenie nákladov bezpečnostného systému v podniku XYZ 

  Aktuálny 

stav 

Návrh Predpokladané 

investície 

Náklady 

celkom v € 

poplachový hlásič požiaru 2 6 12,90 77,40 

hasiaci prístroj 6 8 56,98 455,84 

kamery 0 12 63,70 764,40 

kamera s nočným záznamom 0 1 74,50 74,50 

kamerový softvér 0 1 199,90 199,90 

harddisk 0 1 98,90 98,90 

čítacie zariadenia 0 11 23,20 255,20 

vonkajšie osvetlenie 3 14 33,00 462,00 

samoobslužná rampa 1 3 660,50 1981,50 

infračervený svetelný spínač 0 2 30,00 60,00 

alarm 1 1 0,00 0,00 

identifikačná karta 0 86 3,20 275,20 

        4 704,84 € 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

ZÁVER 

V konečnom zhodnotení všetkých týchto vstupov sa musí prejaviť kladná investícia do 

bezpečnostného, ako aj do ostatných systémov. Na našom trhu ako aj na českom trhu existuje 



mnoho firiem, ktoré ponúkajú veľké množstvo rôznych variantov bezpečnostného, 

prístupového, monitorovacieho a ďalších systémov. 

Pri výbere vhodného systému je potrebné sa zamerať na: cenu a dostupnosť produktov, 

finančné možnosti podniku a požadované funkčné vlastnosti.  

 

ABSTRAKT  

Bezpečnosť informačných technológií a systémov v skúmanom podniku agrosektora nie je 

zaistená digitálnym kamerovým systémom, bezdotykovým prístupovým systémom ba 

dokonca ani bezpečnostnou signalizáciou. Keďže v podniku nie je vybudovaný 

autentizovaný prístup do kancelárií, napríklad pomocou bezdotykových identifikačných 

kariet, viackrát sa vyskytli problémy týkajúce sa neoprávnených vstupov do priestorov 

družstva, budovy a kancelárií. V priebehu posledných rokov sa vyskytovali prípady, kedy sa 

za počítačom našli osoby, ktoré nemali s podnikom nič spoločné. Ojedinele sa zistili aj 

prípady krádeže počítačového vybavenia (disky, pamäte, myši). Dovtedy používané 

jednoduché zapisovanie sa do evidencie osôb pracujúcich s počítačom bolo neúčinné. 

Systém pre kontrolu vstupu je potrebný v podniku kvôli veľkému počtu zamestnancov 

s rôznymi oprávneniami pre vstup do kancelárií. 
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