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Zoznam použitých pojmov a skratiek 

 

 Tento zoznam obsahuje často vyskytujúce sa pojmy a použité skratky 

v dokumente Bezpečnostná politika. Pre každý podnik je potrebné tento zoznam 

doplňovať a aktualizovať.  

 

Bezpečnostný incident udalosť, ktorá bezprostredne ohrozila majetok 

alebo činnosť podniku 

Bezpečnosť stav, pri ktorom môže objekt alebo subjekt 

vykonávať svoju činnosť a je chránený proti 

možným škodám, resp. riziko poškodenia 

aktív je obmedzené na prijateľnú úroveň 

BI business intelligence - komplex procesov, 

aplikácií a technológií IS/IKT, ktoré takmer 

výlučne podporujú analytické a plánovacie 

činnosti podnikov a organizácií 

BOZP               bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BP                bezpečnostná politika 

IKT  informačné a komunikačné technológie 

Informačné aktívum aktívum (majetok), ktorého predmetom je 

spracovanie informácií a údajov, predstavuje 

hardvér a softvér 

IS informačný systém – súbor technických 

a programových prostriedkov, záznamových 

médií, dát a personálu, ktoré spoločnosť 

používa na spracovanie informácií v určitej 

oblasti pôsobenia 

IT informačné technológie 

Oprávnený zamestnanec osoba alebo osoby, ktoré v rámci podniku 

majú výhradné právo riešiť otázky týkajúce sa 

IKT, IS, hardvéru a softvéru 

Správca aktíva osoba, ktorá má na starosti správu, prevádzku, 

údržbu a právomoc udeľovať prístupové práva 

k aktívu 

Zodpovedný zamestnanec osoba, ktorá v rámci podniku má na starosti 

vypracovanie a aktualizáciu bezpečnostnej 

politiky 
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1 Charakteristika podniku 

Táto časť príručky obsahuje stručnú charakteristiku podniku, pre ktorý sa dokument 

Bezpečnostná politika vypracováva. Obsahuje informácie ako je právna forma, predmet 

podnikania, pôsobenie na domácich alebo zahraničných trhoch, významný dodávatelia 

a odberatelia a iné dôležité informácie. 

 

Súčasťou charakteristiky je aj organizačná štruktúra podniku, ktorá má slúžiť ako rýchly 

prehľad oddelení a funkcií pre prípady riešenia bezpečnostných incidentov. 

 

Organizačná štruktúra (príklad poľnohospodárskeho družstva):  
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2 Používané informačné systémy 

Táto časť Bezpečnostnej politiky konkretizuje používané informačné systémy 

používané v danom podniku, ich ciele a prostredie, v ktorom sa tieto IS nachádzajú, 

popis ich úloh, informačných tokov v rámci IS a medzi IS a ostatnými časťami podniku, 

predmet ochrany daných systémov. 

 

Informačný systém 

Cieľ zavedenia daného informačného systému do podniku a jeho následný popis. 

 Vedené úlohy –  charakterizujú sa jednotlivé úlohy, ktoré sa v danom 

informačnom systéme vykonávajú, napr. evidencia prijatej a odoslanej pošty, evidencia 

skladových zásob (príjemky, výdajky), stav skladu, vedenie knihy faktúr, vedenie 

účtovníctva, evidencia pohybov v bankách, evidencia hotovostných operácií v pokladni, 

vedenie miezd a personalistiky, stav a pohyb majetku a iné. 

 Informačné toky – ktoré informácie sa zadávajú a ktoré sú výstupom z daného 

informačného systému. V tomto bode sa uvádzajú aj externé prístupy (mimo podniku) 

do daného IS, ak to systém povoľuje a kto presne má prístup. 

 Predmet ochrany – prístup k softvéru majú iba zamestnanci k tomu určení 

a každý z nich sa prihlasuje prístupovým menom a heslom.  

 

3 Ciele bezpečnostnej politiky 

Cieľom BP je zabezpečiť ochranu informácií a majetku daného podniku. V súlade 

s platnou legislatívou dbá podnik na ochranu osobných údajov zamestnancov (viď. 

7 Legislatívne východiská)  a o neodcudzenie údajov o nájmoch.  

Bezpečnostná politika predstavuje aj základnú formu ochrany a zabezpečenia majetku 

podniku a predstavuje dokument, ktorý s ostatnými bezpečnostnými prvkami tvorí 

nástroj na zabezpečenie vnútropodnikových informácií a údajov. 

 Bezpečnostná politika má priamy súvis na: 

 všetky údaje v elektronickej podobe, ktoré sa nachádzajú v IS a IKT, 

 služby, ktoré daný IS poskytuje, 

 používaný hardvér podniku, 

 používaný softvér podniku, 

 používateľov a zamestnancov podniku, 

 hmotné a nehmotné informačné aktíva podniku. 
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4 Účel bezpečnostnej politiky 

Bezpečnostnú politiku stanovuje vedenie podniku, sú s ňou oboznámení všetci 

pracovníci a je záväzná pre všetkých zamestnancov a ďalšie osoby, ktoré sa zaviažu ju 

dodržiavať.  Za jej uplatňovanie, pochopenie a udržiavanie je zodpovedný oprávnený 

pracovník podniku. Bezpečnostná politika spĺňa nasledovné požiadavky: 

 časové plánovanie obnovy softvérových licencií a aktualizácií, ako aj plán 

obnovy hardvéru – pracovníci pracujúci s IKT a IS komunikujú s oprávneným 

zamestnancom podniku v prípade potreby obnovy softvérových licencií ako aj 

pri obnove hardvéru. Oprávnený zamestnanec (vo väčšom podniku 

zamestnanci) zabezpečí komunikáciu s externými firmami, od ktorých daný 

IS alebo hardvér zakúpili a vybaví obnovenie licencií pre IS, prípadne obnoviť 

hardvér podniku. 

 zodpovednosť, právomoc a komunikácia - akýkoľvek problém s hardvérom, 

alebo softvérom je potrebné nahlásiť zodpovednému zamestnancovi. 

Zodpovedný zamestnanec podľa charakteru rozhodne, či osloví externú 

spoločnosť so žiadosťou o odstránenie problému (v prípade poruchy, resp. 

nefunkčnosti hardvéru, antivírusového zabezpečenia). 

 zodpovednosť za vypracovanie a aktualizáciu Bezpečnostnej politiky – 

zodpovednosť za vypracovanie a aktualizáciu BP má zodpovedná osoba/y 

určená vedením podniku. 

 

5 Úlohy bezpečnostnej politiky 

K úlohám bezpečnostnej politiky patrí:  

 udržiavať IS a IKT podniku v prevádzkovateľnom stave, 

 zabezpečiť plynulý tok informácií medzi IS/IKT a zamestnancami podniku, 

 zabezpečovať potrebnú ochranu informačných (hardvér, softvér, IKT) 

a prevádzkových aktív (stroje, budovy, zariadenia a ostatný hnuteľný 

a nehnuteľný majetok) podniku, 

 eliminovať, prípadne znížiť riziká pôsobiace na IS/IKT podniku 

a spracúvaných informácií, 

 v prípade poškodenia alebo infikovania IS/IKT škodlivým softvérom 

zamedziť postupnosť infiltrácie na iné IS, prípadne IKT, 

 poskytovať dostatočný informačný dokument v prípade nežiaducich situácií 

týkajúcich sa aktív podniku, 

 riešiť krízové stavy a určiť postupnosť krokov pri ich riešení, 

 zaškoľovať zamestnancov pre prácu s IKT - stanoviť pravidlá správania sa 

a úlohy zamestnancov pri prístupe do IS/IKT, narábaním s informačnými 

aktívami a informáciami spracovávanými pomocou IKT, 

 zabezpečiť archiváciu dokumentov v súlade s registratúrou SR, 

 zabezpečiť diskrétnosť pri spracúvaní citlivých údajov, 

 navrhnúť uchovávanie dát so zálohovanými údajmi podľa potrieb podniku, 
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 určiť a realizovať spôsoby a postupy účinnej likvidácie dát uchovávaných 

v elektronickej forme (likvidácia dát zálohovaných na DVD, USB nosičoch 

a vyradených diskoch osobných počítačov). 
 

6  Vnútorné predpisy podniku 

Vytvorený systém ochrany informácií podniku musí byť zdokumentovaný a zavedený 

do praxe, pričom musí spĺňať legislatívne požiadavky Slovenskej republiky. 

Stanovovanie úloh a ich termíny a kontroly ohľadom ochrany informácií stanovuje 

vedenie podniku. Určuje tiež zodpovednosti a právomoci a v súlade s Bezpečnostnou 

politikou hodnotí plnenie úloh.  Jednotlivé dokumenty Bezpečnostnej politiky, ich 

spracovanie, evidencia a distribúcia sú v kompetencií zodpovedného zamestnanca. 

Dokumenty môžu byť vytvorené aj v elektronickej podobe, avšak za ich zabezpečenie 

zodpovedá zodpovedný zamestnanec. Hlavným bezpečnostným nástrojom ochrany 

informácií je tento dokument, ktorého prílohy tvoria, resp. môžu tvoriť predpisy 

a nariadenia súvisiace s informačným a majetkovým zabezpečením podniku. Podnik 

disponuje smernicami v oblasti účtovníctva, obehu dokladov, evidencií a odpisovaní 

majetku o BOZP.  

 

7 Legislatívne východiská 

Predstavujú právne predpisy a bezpečnostné normatívy, ktoré musí Bezpečnostná 

politika, aktuálne používané informačné systémy a zamestnanci spĺňať. Podnik sa riadi 

nasledovnými právnymi predpismi: (je potrebné ich pravidelne dopĺňať a aktualizovať) 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  

 Zákon č. 40/1964 Z. z. – Občianky zákonník, 

 Zákon č. 69/2018 Z. z. – Zákon o kybernetickej bezpečnosti, 

 Zákon č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, 

o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení  

neskorších predpisov, 

 Zákon č. 261/1995 Zb. o štátnom informačnom systéme, 

 Zbierka zákonov č. 300/2005 Trestný zákon, 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce, 

 Zbierka zákonov č. 341/2011 – Zákonník práce, 

 Zákon č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, 

 Smernica Európskeho parlamentu (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania 

trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely 

výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení 

rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV 
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8 Citlivosť informácií 

V tejto časti BP sú uvedené príklady informácií spracovávané podnikom a určenie ich 

citlivosti (1 – najmenej citlivé informácie; 5 – najviac citlivé informácie) pre potreby 

dostatočného zabezpečenia. Každý podnik si stanovuje svoje informácie a ich stupeň 

citlivosti podľa potreby.  

Informácie Spracúvané v IS 
Spracúvané 

pomocou IKT 

Stupeň 

citlivosti 

Mzdy áno - 3 

Evidencia pošty áno - 1 

Fakturácia (dodávatelia, 

odberatelia, IČO, DIČ, ceny) 
áno - 

3 

 

Účtovníctvo (stavy účtov, stavy 

záväzkov, pohľadávok, 

hospodárske výsledky) 

áno - 5 

Pokladňa (pokladničné 

doklady, sumy) 
áno - 1 

Banka (stavy na bankových 

účtoch, bankové výpisy, čísla 

účtov, dodávateľov, 

odberateľov, zamestnancov) 

áno - 4 

Mzdy (osobné údaje 

zamestnancov) 
áno - 5 

Majetok (stavy majetku 

a pohyby majetku) 
áno - 2 

GPS monitoring (sledovanie 

pohybov vozidla, spotreba 

pohonných hmôt) 

áno - 2 

Nájomné zmluvy áno  5 

GPS presné navádzanie, 

pohyby vozidiel 
- áno 1 

Web kamery - áno 4 
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9 Bezpečnostné hrozby pôsobiace na daný IS/IKT 

Pre potreby dôkladného zabezpečenia a ochrany majetku a informácií sú v tejto časti 

uvedené potenciálne bezpečnostné hrozby pre podnik. 

 Úmyselné hrozby: 

 počítačové pirátstvo (priame napadnutie IS, modifikovanie, krádež údajov). 

 Neúmyselné hrozby: 

 chyba, poškodenie alebo strata hardvéru; 

 nesprávny beh softvéru; 

 chyba obsluhy; 

 počítačové infiltrácie – počítačový vírus, trójsky kôň, softvérové bomby 

a míny, zadné vrátka (backdoor), spam; 

 živelné pohromy. 

 

Akúkoľvek zaznamenanú zmenu alebo hrozbu pre majetok alebo softvér  

je potrebné nahlásiť oprávnenému zamestnancovi. 

 

10 Bezpečnostné služby 

V tejto časti BP sú uvedené metódy a spôsoby ochrany údajov a IS na fyzickej, 

organizačnej a logickej úrovni, požiadavky na spoľahlivosť a dostupnosť systému,  

na prístupnosť zdrojov, detekciu chýb a odolnosť proti nim. Uvádza sa aj presný popis 

informačného toku v podniku, ktorý v prípade výskytu bezpečnostného incidentu slúži 

na najrýchlejšie nájdenie chyby. 

Samotná ochrana údajov je členená:  

 Fyzická úroveň ochrany údajov, IS a IKT – napr. bezpečnostné kamery. 

 Organizačná úroveň ochrany údajov, IS a IKT – oprávnenými zamestnancami, 

prípadne v spolupráci alebo výhradne externou firmou. S IKT a IS pracujú 

zamestnanci len na to poverení. 

 Logická úroveň ochrany údajov, IS a IK – presná postupnosť zaevidovania 

údajov do IS.   

 

Informačné toky v podniku: 

Táto časť obsahuje oblasti informácií, ako napr. Fakturácia, Účtovníctvo, Mzdy, Došlá 

pošta a pod. a ich následné evidovanie v IS (jednotlivé moduly), prípadne pomocou IKT 

– kto tieto úkony vykonáva a aký je informačný tok (kam údaje ešte smerujú). Uvedený 

je príklad takéhoto informačného toku pre obeh tovaru, mzdy a banku:  

Obeh tovaru - Majetok, zásoby, zvieratá - pri predaji majetku, zásob, zvierat sa 

vykoná prvotný doklad - výdajka zo skladu na stredisku, ktoré je predávajúce RV, ŽV, 
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bitúnok. Následne je automaticky vygenerovaná faktúra z výdajky a doklad postupuje 

na zaúčtovanie do učtárne.  

Mzdy - mzdy po ich výpočte sú automaticky zaúčtované aj ako záväzky voči 

zamestnancom, tak aj záväzky voči štátu a tretím subjektom a sú spracovávané už iba 

v module Účtovníctvo. Automaticky sa z modulu Mzdy generujú XML dokumenty, ktoré 

sú odosielané do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, DSS ako aj pre potreby 

štatistických zisťovaní. 

Banka – zodpovedný pracovník denne importuje súbor vo formáte CDF do 

modulu Banky, kde sa denne nahrá pohyb na bankovom účte príslušnej banky.  

 

11 Zásady personálnej politiky 

Bezpečnostné zásady personálnej politiky riešia problematiku prístupu osôb 

k chráneným informáciám, spôsoby preverovania zamestnancov a požiadavky na 

odborné a kvalifikačné kvality personálu. Všetci pracovníci podniku musia byť 

s bezpečnostnou politikou oboznámení, musí im byť vysvetlená jej dôležitosť a ich 

úloha v rámci plnenia bezpečnostných úloh.  

Zamestnanci, aby boli schopní pracovať v IS používaných v podniku, je potrebná ich 

základná znalosť prostredia Windows, MS Office, Outlook a iného softvéru, ktorý sa 

v podniku používa. V prípade používania špeciálnych softvérov je potrebné zaškolenie 

jednotlivých pracovníkov na prácu s týmito softvérmi.  

Pre informačný systém alebo systémy by sa mali použiť prihlasovacie mená a heslá. 

Prístupy do IS musia mať len zamestnanci, ktorých náplň práce vyžaduje prácu v IS 

a ešte sa musia obmedziť prístupové práva len na tie moduly informačného systému, 

ktoré zamestnanec používa k svojej práci.  

Zaškolenia pre špeciálne softvéry alebo IS vykonávajú kvalifikovaní interní 

zamestnanci alebo zamestnanci externej firmy. Je to potrebné uviesť v BP, kto školenia 

vykonáva a ako pravidelne sa vykonávajú (ak je potrebné preškoľovanie napr. raz do 

roka). 

V tejto časti BP sú uvedené aj špecifické možnosti prihlásenia (napr. bankové účty, 

internet banking a pod.) ku ktorým má prístup len vymedzený počet zamestnancov.  

Ide o to, aby v prípade výskytu bezpečnostného incidentu bolo možné rýchlo vypátrať, 

kto má k daným údajom prístup a aby sa zúžil okruh užívateľov. 

 Povinnosti zamestnancov podniku: 

 všestranne chrániť majetok a informačné aktíva podniku, 

 nezdieľať a ochraňovať svoje prístupové práva, 

 používať IS/IKT len pre účely podniku a to osoby len na to určené, 

 dodržiavať bezpečnostnú politiku, vnútropodnikové prevádzkové 

a bezpečnostné predpisy,  

 nahlásiť odcudzenie IKT, zmenu informácií v IS, neoprávnené použitie 

IS/IKT, zničenie a ohrozenie údajov IS/IKT. 
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 Zákazy pre zamestnancov podniku: 

 používanie informácií, IS/IKT na činnosť, na ktoré nie sú určené; 

 neoprávnene manipulovať s informačnými aktívami podniku; 

 nepristupovať do IS/IKT, do ktorých zamestnancovi nebol oficiálne umožnený 

prístup – neboli používateľovi pridelené prístupové práva; 

 modifikovať, ničiť záznamy o svojej činnosti v IS/IKT; 

 modifikovať prístupové práva alebo zabraňovať získanie privilegovaného 

stavu iným zamestnancom pre prístup do IS/IKT; 

 neoprávnene pristupovať od IS/IKT; iných systémov; k chráneným 

informáciám; údajom iných používateľov; zamestnancov podniku; 

 zabraňovať iným zamestnancom oprávnene používať informačné aktíva 

podniku. 

 

Akékoľvek podozrivé zistenie skutočností súvisiace s informačnou bezpečnosťou 

a informačnými aktívami je potrebné na to upozorniť príslušných správcov 

informačných aktív alebo nadriadených zamestnancov.  

Len oprávnené osoby môžu poverovať zamestnancov na prácu s IS/IKT a zamestnanci 

musia dbať na overenie autenticity a autorizácie oprávnenej osoby. 

 

Porušenie Bezpečnostnej politiky 

Porušenie Bezpečnostnej politiky, predpisov správy IS/IKT sa považuje za porušenie 

pracovnej disciplíny a je riešené príslušnými právnymi predpismi (Trestný zákon, 

Zákonník práce, právnymi predpismi Slovenskej republiky) a následným odobratím 

prístupových práv k informačnému aktívu (podľa stupňa bezpečnostného incidentu).  

Ak zamestnanec poruší bezpečnostnú politiku, tak je tento úkon považovaný za 

disciplinárny priestupok a je riešený v súlade s disciplinárnym poriadkom podniku 

a právnych predpisov SR. 

 

12 Zásady organizačnej politiky 

Zabezpečenie organizácie pri ochrane majetku a informácií je obsahom tejto časti BP. 

  

Pre zavedenie a prevádzkovanie konkrétnych bezpečnostných mechanizmov zodpovedá 

oprávnený zamestnanec, ktorého funkcia oprávňuje prideľovať prístupové práva 

k majetku a informáciám, prípadne kontrolná komisia. 

 

 Ochrana majetku podniku 

V tejto časti je popísaná fyzická ochrana majetku, ako napr. kamerový systém, strážna 

služba a pod. Tiež sú tu uvedené funkcie pracovníkov, ktoré majú k tejto ochrane prístup 

– napr. kto má prístup alebo sleduje kamerové záznamy. 
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 Kontrolná komisia 

Podnik by mal mať vytvorenú kontrolnú komisiu, ktorá okrem pravidelnej 

inventarizácie (1x ročne) všetkého majetku v rátane drobného hmotného majetku vedie 

záznamy v prípade odcudzenia majetku, navrhuje riešenia a vyvodzuje dôsledky. Člen 

kontrolnej komisie by mal byť aj jedným z členov dielčej inventarizačnej komisie 

a predseda kontrolnej komisie je prítomný aj na zasadnutí ústrednej inventarizačnej 

komisie.  

 

 Oprávnený zamestnanec/zamestnanci 

Za informačné systémy podniku zodpovedá oprávnený zamestnanec/zamestnanci, ako 

aj za zakúpenie licencií pre antivírusové programy pre jednotlivé počítače, licencie na 

špeciálny softvér a zároveň aj licenčné práva pre jednotlivé IS. 

 

Pre potreby zabezpečenia informačných aktív sú jednotlivé aktíva zaradené do 

nasledovných kategórií citlivosti: 

 chránené aktívum – je to aktívum, ktorého narušenie bezpečnosti spôsobí 

vážne bezpečnostné dopady v rozsahu celého podniku, prípadne jeho súčasti. 

Toto aktívum vyžaduje vysoký stupeň ochrany a minimálne prístupové práva. 

 štandardné aktívum – v prípade narušenia bezpečnosti majú dôsledky dopad 

len na obmedzenú skupinu používateľov v rámci jednej časti podniku. 

Vyžaduje štandardnú ochranu. 

 nechránené aktívum – nemusia byť chránené, ale nesmú ohroziť bezpečnosť 

chránených aktív. Správca môže odmietnuť poskytovať podporu 

a zabezpečovať funkčnosť nechránených aktív. 

 špeciálne aktívum – vyžaduje kombináciu hore vymenovaných stupňov 

ochrany a prístupových práv. Riešenie bezpečnosti tohto aktíva musí byť 

posudzované individuálne.  

 

Prístupové práva k jednotlivým druhom informačných aktív prideľuje oprávnený 

zamestnanec/zamestnanci podniku. Jednotlivé informačné aktíva nemusia mať uvedenú 

presnú peňažnú hodnotu, ale môžu byť kategorizované, napr. >4000,- EUR, <1000,- 

EUR a pod. Táto kategorizácia ale nemá vplyv na stupeň citlivosti a informačnú 

hodnotu aktíva. V zozname informačných aktív musí byť uvedený všetok hardvér 

(každý jeden počítač, notebook, tablet, inteligentný telefón a iné uviesť samostatne 

v riadku s patričnou informačnou hodnotou, softvér a IS, ktoré sa v podniku nachádzajú 

a priradiť im dostatočnú informačnú hodnotu.)  
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Príklad zoznamu informačných aktív 

Informačné 

aktívum 

Klasifikácia 

aktíva 

Stupeň 

citlivosti 

Peňažná hodnota 

v EUR 

Informačná 

hodnota 

Informačný systém chránené 4 > 4000 vysoká 

Špecializovaný 

softvér + server 

chránené 5 < 3000 vysoká 

GPS na presnú 

navigáciu 

nechránené 1 >1000 nízka 

Kamerový systém Chránené 

čiastočne 

3 <2000 stredná 

Počítač sekretariát chránený 4 <500 vysoká 

Notebook ekonóm chránený 5 <500 vysoká 

 

13 Technicko-prevádzkové zabezpečenie bezpečnosti 

Predstavuje finančné zabezpečenie nákupu, zavedenie a prevádzky bezpečnostných 

mechanizmov, požiadavky na servisné zabezpečenie prevádzky a časové plány riešenia 

bezpečnosti IS/IKT. Manažment podniku pravidelne identifikuje a plánuje zdroje 

potrebné pre efektívne fungovanie systému na ochranu IS/IKT, úspešnú realizáciu 

ochrany IS/IKT v súlade so stanovenými cieľmi podniku.  

V tejto časti sa uvádzajú aj finančné čiastky, ktoré sa vynakladajú na obnovu licencií 

pre špecifický softvér, nákup hardvéru a fyzické zabezpečenie majetku podniku. Je to 

z dôvodu sprehľadnenia nákladov pre podnik a či sú tieto náklady opodstatnené a ako 

vplývajú na hospodárenie podniku. 

  

 Politika zálohovania údajov 

 V tejto časti je uvedené zálohovanie dôležitých údajov spracúvaných v podniku 

– ako často je vykonávaná záloha, na aké médiá, ako sa uchovávajú, ako sú chránené, 

kto zálohu vykonáva a kto má k zálohovaným údajom prístup. 

 

 Politika riešenia havarijných stavov 

 Rieši obnovenie softvéru a hardvéru v prípade vzniku havarijného stavu. Obnova 

dát je riešená politikou zálohovania údajov. Preto ak riešenie havarijného stavu – teda 

obnova hardvéru alebo softvéru je zabezpečovaná externou firmou, sám podnik alebo 

prostredníctvom inej externej firmy (ak má na zálohovanie údajov) zabezpečí obnovu 

dát. Táto politika rieši teda len obnovu fungovania hardvéru a softvéru.   

 

 Audit bezpečnostnej politiky 

 Uvádza ako často a kým je audit bezpečnostnej politiky pre informačné aktíva 

a informačné systémy vykonávaný. Povinnosť auditu poverenému 

pracovníkovi/pracovníkom má nariaďovať príkazový list vydaný výkonným 

pracovníkom podniku. Výkonný pracovník podniku musí čas výkonu auditu zlúčiť 
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s časom výkonu inventarizácií majetku a drobného hmotného majetku podniku. 

Výstupy z inventúry tvoria podkladové materiály pre úspešné vykonanie auditu 

bezpečnostnej politiky podniku. 

 

Záverečné ustanovenia (príklad) 

Zamestnanci sú povinní chrániť majetok podniku pred zničením, poškodením, stratou 

a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Pre verejné 

a neverejné priestory podniku platia osobitné predpisy prístupu do týchto priestorov.  

 

 Pre používanie IS/IKT platia nasledovné bezpečnostné pravidlá: 

- pre prístup do počítačov sa používajú prístupové heslá, ktoré sa pravidelne 

menia, 

- len autorizovaný zamestnanci majú prístup k týmto zariadeniam. 
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