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Informačná bezpečnosť
Klasifikácia informácie a 

systémov



 Dobré bezpečnostné riešenie musí musí zohľadniť 
bezpečnostné potreby systému a podmienky, v ktorých 
systém pôsobí (individuálny prístup)

 Klasifikácia informácií a systémov umožňuje používanie 
dobrých „konfekčných“ riešení

 Pozrieme sa na

◦ Dôvody pre klasifikáciu informácií a systémov

◦ Podstatu klasifikácie informácií a systémov

◦ Klasifikáciu na základe vektorového kritéria

◦ Klasifikácia a povinné súbory opatrení (NIST, BSI, ISO)

◦ Organizácia a klasifikácia informácií a systémov

◦ Požiadavky na klasifikáciu informácie a systémov vyplývajúce z 
legislatívy a ich ochrana 

 Návrh klasifikácie v pripravovanom zákone o IB

Úvod
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 Potrebujeme zaistiť primeranú a spoľahlivú ochranu aktív

 Primeranosť: cena opatrení/cena aktíva, očakávania 
zainteresovaných ľudí

 spoľahlivosť

◦ V obrane nesmie byť diera (poznanie hrozieb, zraniteľností, 
existujúcich opatrení)

◦ Udržiavanie a aktualizácia obrany

◦ Prípadne formálne overenie

 Zistenie potrieb: analýza rizík

 Následne: návrh a implementácia opatrení, správa rizík

 Opatrenia: konkrétne (technické, organizačné, fyzické,...) 
všeobecné (bezpečnostná politika, ISMS,...)

Zmysel klasifikácie informácií a 
systémov  (1)
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 Cieľ: Porovnateľná úroveň IB

 Lebo:

◦ Podrobnejšia analýza rizík sa robí pre jednotlivé systémy

◦ Metodika je síce (v organizácii) rovnaká, ale jej interpretácia 
nemusí byť

◦ Prvky subjektivity (ohodnotenie dopadu, pravdepodobnosti 
hrozieb)

◦ Posudzovanie akceptovateľného rizika

 informácia sa spracováva vo viacerých systémoch (aj v 
rozličných organizáciách)

 Nekompatibilná úroveň ochrany informácie a systémov a tým 
problém prepojenia takýchto systémov (SoS, System of 
Systems)

Zmysel klasifikácie informácií a 
systémov  (2)
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 Ďalšie dôležité aspekty

◦ Prácnosť

◦ Chýbajúce odborné kapacity

 Podstata klasifikácie

◦ Rozdelíme informácie a systémy do tried (podrobnosti neskôr)

◦ Navrhneme štandardnú ochranu pre systémy z jednotlivých tried 

 Klasifikácia informácie a systémov umožňuje
◦ Lepšie využívanie nedostatkových odborníkov (príklady BSI, NIST)

◦ Zjednodušenie/zníženie potreby individuálnej analýzy rizík

◦ Dosiahnuť lepšiu úroveň ochrany individuálnych systémov za 
nižšiu cenu

◦ Porovnateľnú úroveň ochrany jednotlivých systémov (= nutný 
predpoklad interoperability)

Zmysel klasifikácie informácií a 
systémov (3)
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 Každé aktívum má nejaké bezpečnostné potreby

 Boli by sme ich schopní určiť analýzou rizík

 Ale aktív je veľa a ľudí na analýzu rizík málo

 A nie je to potrebné

◦ Aktíva sa až tak veľmi neodlišujú (IKT, údaje)

◦ Fungujú v podobnom prostredí (organizácie VS)

◦ Sú vystavené rovnakým/podobným hrozbám

◦ Na ich ochranu sú kladené rovnaké/podobné požiadavky 
(legislatíva, normy)

◦ Hierarchický charakter ochrany (vyššia úroveň spĺňa požiadavky 
nižšej úrovne)

Podstata klasifikácie informácií a 
systémov (1)
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 Klasifikácia = rozklad informácií a systémov do tried podľa 
klasifikačných kritérií

 Podstatná je informácia, klasifikácia systémov je odvodená od 
toho, aké informácie sa v nich spracovávajú (teda od 
klasifikácie informácie)

 Z matematického hľadiska kritériá klasifikácie predstavujú 
ekvivalenciu a klasifikačné triedy sú triedy ekvivalencie

 Ľudsky pre nematematikov: 

◦ Pozrieme sa, ktoré bezpečnostné požiadavky sú také dôležité, že 
ich nemôžeme pri klasifikácii informácie odignorovať

◦ Pre každú bezpečnostnú požiadavku definujeme úrovne 
(najjednoduchšie sú dva: aktívum ju nemusí spĺňať, aktívum ju 
musí spĺňať), napr. 0, 1, 2, 3, ... M; čím vyššia úroveň, tým 
prísnejšie požiadavky

Podstata klasifikácie informácií a 
systémov (2)
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 Pokračovanie

◦ Zoberieme požiadavku a prejdeme cez všetky aktíva

◦ Každému aktívu priradíme číslo zodpovedajúce úrovni, na akej 
musí danú bezpečnostnú požiadavku spĺňať

◦ Rozdelíme aktíva do klasifikačných tried: v jednej triede sú aktíva 
s rovnakým číslom

◦ napr. kritérium Integrita s dvomi úrovňami: treba chrániť 1, 
netreba chrániť 0 rozdelí všetky aktíva na dve triedy, v jednej 
budú aktíva, ktorých integritu je potrebné chrániť, v druhej 
ostatné

◦ Pre každú klasifikačnú triedu definujeme bezpečnostné opatrenia 
potrebné na zaistenie danej úrovne ochrany

 Tento postup - pre klasifikačné kritériá založené na jednej 
bezpečnostnej požiadavke, kedy

 Počet tried = počet úrovní

Podstata klasifikácie informácií a 
systémov (3)
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Zložené klasifikačné kritériá
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 Čo prichádza do úvahy:

◦ Dôvernosť

◦ Dostupnosť

◦ Integrita

◦ Autentickosť,

◦ Súkromnosť

◦ Nepopretie pôvodu

◦ Nepopretie prijatia

◦ Anonymita

◦ Pseudonymita

◦ Dosledovateľnosť

◦ ....

 Držme sa pri zemi, veľa požiadaviek= veľa klasifikačných 
tried

Výber požiadaviek
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 Rozlišujeme bezpečnostné požiadavky na informácie a na systémy 
(nebudú vždy identické)

 Dôvernosť (confidentiality)

◦ Informácia: k obsahu údajov nemá prístup nepovolaná osoba

◦ Systém: systém umožňuje chrániť dôvernosť informácie, ktorá sa 
v ňom spracováva (prístup k údajom v otvorenej forme)

 Narušenie dôvernosti = prezradenie citlivej informácie nepovolanej 
osobe

 Integrita (integrity)

◦ Informácia: používateľ údajov má možnosť overiť, či údaje neboli 
neoprávnene modifikované

◦ Systém: ochrana integrity spracovávanej informácie, odolnosť 
systému voči nepovolanému zásahu 

 Narušenie integrity = modifikácia alebo zničenie informácie

Základné bezpečnostné požiadavky (1)
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 Dostupnosť (availability)

◦ Informácia: oprávnený používateľ má údaje k dispozícii keď o ne 
požiada (do času t od požiadania)

◦ Systém: zaistenie dostupnosti informácií a služieb (do nejakého 
času od požiadania, alebo % z celkového času, kedy má byť 
systém, služby, informácie dostupné oprávneným používateľom)

 Narušenie dostupnosti = strata prístupu k informácii alebo systému, 
alebo strata možnosti používať informáciu alebo systém

 Autentickosť(authenticity) najkomplikovanejšia požiadavka. Čo 

to je: the quality of being genuine or not corrupted from the original
(Wikipedia)

 Porušenie autentickosti- sfalšovanie informácie, systému

Základné bezpečnostné požiadavky (2)
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 Dva aspekty autentickosti: 
 originalita (požadujeme potvrdenie pravosti, čo znamená aj 

overenie pôvodu)

 Integrita (originál nebol dodatočne zmenený)

◦ Informácia: integrita a určenie pôvodu (autora)

◦ Systém: originalita a integrita systému, nástroje na ochranu 
autentickosti informácie

 V praxi dôvernosť (C), integrita (I), dostupnosť (A) a 
autentickosť (A)

 CIA, alebo CIAA s autentickosťou

 Ostatné ako doplnok

Základné bezpečnostné požiadavky (3)
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 Použitie zloženého (vektorového) klasifikačného kritéria je 
popísané v americkom štandarde FIPS 199

 Nemecké BSI používa formálne odlišnú koncepciu klasifikácie, 
založenej na Grundschutz a doplnkovej analýze rizík

 V návrhu zákona o IB FIPS 199 a využitie Grundschutz pri 
stanovení minimálnych požiadaviek bezpečnostných opatrení

 Základné bezpečnostné požiadavky použité v klasifikačných 
kritériách=CIAA

Klasifikácia informácie
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 Všetky štyri bezpečnostné požiadavky (CIAA) sa posudzujú na 
štvorúrovňovej škále

 Jednotlivé úrovne zodpovedajú závažnosti dopadov

 Na rozdiel od analýzy rizík sa nezohľadňuje pravdepodobnosť (berie 
sa to tak, že negatívna udalosť môže nastať)

 Dopad sa berie z hľadiska činnosti organizácie, finančného 
hľadiska, zdravia a života ľudí, zákonných povinností a dobrého 
mena 

 Úrovne dopadu ilustrujeme na príklade dôvernosti

 Pre ostatné bezpečnostné požiadavky (s jednou výnimkou) to isté

 0 (n.a.) = požiadavka sa nedá aplikovať (ochrana dôvernosti 
informácie zverejnenej na webe)

 (výnimka) ostatné bezpečnostné požiadavky nemajú nulovú úroveň

Úrovne požiadaviek
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 1 (nízka) = narušenie dôvernosti informácie by pre organizáciu 
znamenalo

◦ zníženie schopnosti organizácie v takej miere a na takú dobu, že 
organizácia je síce schopná plniť svoje primárne funkcie ale 
menej efektívne, 

◦ málo závažné poškodenie aktív organizácie, 

◦ malé finančné straty, 

◦ malú ujmu osobám. 

 Nízky dopad: organizácia zaregistruje bezpečnostný incident, ale 
dokáže ho vyriešiť bez problémov

 Bezpečnostný incident má len lokálny (priestorovo aj časovo) dopad

Úrovne požiadaviek (2)
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 2 (stredná) = narušenie dôvernosti informácie by pre 
organizáciu znamenalo

◦ zníženie schopnosti organizácie v takej miere a na takú dobu, že 
organizácia je síce schopná plniť svoje primárne funkcie ale 
efektívnosť jej činnosti je výrazne redukovaná, 

◦ značné poškodenie aktív organizácie, 

◦ značné finančné straty, 

◦ významnú ujmu osobám (ale nie závažné zranenia alebo straty na 
životoch). 

 Bezpečnostný incident strednej úrovne 

◦ Má dopad, ktorý organizácia ešte dokáže ošetriť z vlastných 
zdrojov,

◦ Má už dopad na okolie organizácie

◦ Právne dôsledky (porušenie zákona, možná žaloba poškodených)

Úrovne požiadaviek (3)
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 3 (vysoká) = narušenie dôvernosti informácie by pre 
organizáciu znamenalo

◦ také škody, že organizácia nie je schopná vykonávať niektoré zo 
svojich primárnych funkcií, 

◦ rozsiahle poškodenie aktív organizácie, 

◦ veľké finančné straty, ktoré organizácia nie je schopná 
kompenzovať z vlastných zdrojov, 

◦ veľkú až katastrofickú ujmu osobám (vrátane život ohrozujúcich 
zranení až smrti osôb). 

 V prípade bezpečnostného incidentu s vysokým dopadom 
incident môže 

◦ spôsobiť vážnu ujmu aj okoliu

◦ Právne dôsledky

◦ Poškodenie dobrého mena nielen organizácie, ale aj SR

Úrovne požiadaviek (4)
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 Lokálne (ale čo je katastrofa pre organizáciu, z hľadiska štátu 
môže byť nepodstatné)

 Globálne (sploštenie rozdelenia dopadov; len málo systémov 
je významných z hľadiska štátu)

 Zákon o IB globálne hľadisko (väčšina informácie a systémov 
bude v „nižších“ triedach)

 Zodpovedá to reálnym potrebám

 Nižší neznamená, že si nezasluhuje primeranú ochranu

 Pri stanovovaní dopadu:

◦ úrovne 0 a 1 sú jasné, podobne 3

◦ Ostatné bude tvoriť 2. úroveň

Ako posudzovať dopad?
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Koľko bude v klasifikačnej schéme 
tried?
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 Konkrétnych informácií (dokumentov, súborov, záznamov, 
dátových položiek,...) je veľa

 Prvý krok: stanovenie typov informácie podľa obsahu a 
spôsobu použitia

 Najprv hrubé členenie: napr. nemocnica: hospodárske údaje o 
chode nemocnice, osobné údaje zamestnancov, zdravotná 
dokumentácia, ...

 Posudzujú sa bezpečnostné požiadavky na typy informácie, 
ak sa v jednom type nachádzajú informácie s rozličnými 
požiadavkami – jemnejšie delenie

 Výsledok – typy a ich ohodnotenie z hľadiska CIAA

 Napr. zdravotná dokumentácia pacienta: aktuálne 
hospitalizovaného, prepusteného domov, mŕtveho

Klasifikácia informácie (1)

27.10.2014 24



 Typ informácie: zdravotný záznam pacienta, 3 podtypy

 † V klasifikačnom kritériu nie je zaradená požiadavka na 
súkromnosť (privacy), najbližšie k nej je dôvernosť s 
možnosťou stanovenia osôb s oprávneniami prístupu k 
zdravotným záznamom

 Hodnoty sú len ilustratívne

Príklad klasifikácie typu 
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 Typy informácie sú množiny obsahujúce potenciálne mnoho 
konkrétnych prvkov (informačných aktív)

 Pri popise typov = funkčné hľadisko (aké sú to informácie a 
na čo sa asi používajú)

 Typy informácie nie sú klasifikačné triedy, niekoľko typov 
informácie môže mať rovnaké bezpečnostné požiadavky

 Pri klasifikácii konkrétnych informácií zaraďujeme informácie 
do typov (to by malo byť jednoduchšie) a priraďujeme im 
klasifikačnú triedu zodpovedajúcu ich typu

Klasifikácia položiek informácie

27.10.2014 26



 Keby sa v systéme spracovával jeden typ informácie, systém by 
mohol mať rovnakú bezpečnostnú klasifikáciu ako informácia, ktorá 
sa v ňom spracováva

 Ale v systéme sú aj iné informácie (OS, konfiguračné údaje, 
prihlasovacie údaje, parametre bezpečnostných funkcií a pod.)

 Klasifikácia systému musí byť dostatočná na to, aby zaisťovala 
primeranú ochranu všetkých informácií, ktoré sa v systéme 
nachádzajú

 Pripomíname, že klasifikácia je štvorica čísel z množiny {0,1,2,3} 
vyjadrujúca požadovanú

◦ Úroveň ochrany dôvernosti

◦ Úroveň ochrany integrity

◦ Úroveň ochrany dostupnosti

◦ Úroveň ochrany autentickosti

Informačného aktíva

Klasifikácia systémov (1)
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 Predpokladali sme, že jednotlivé požiadavky, resp. opatrenia, 
ktoré na ich splnenie treba prijať budú nezávislé

 Nie je to celkom pravda, ale budeme sa držať tohto 
predpokladu

 Umožní to redukciu zložitosti klasifikačnej schémy

 Chceme stanoviť klasifikačnú triedu (= úroveň na ktorej má 
zaistiť CIAA) IKT systému, v ktorom sa spracováva/vyskytuje 
informácia rozličného druhu, ktorá patrí do typov informácie 
A,B,C,D.

 Pre každý typ informácie máme jeho klasifikačnú triedu

 Vytvoríme tabuľku: riadky = typy informácie, stĺpce = 
bezpečnostné požiadavky, položky tabuľky = požadovaná 
úroveň bezpečnostnej požiadavky pre typ informácie; 
posledný riadok bude zodpovedať systému

Klasifikácia systémov (2)
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Klasifikácia systémov (3)
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Klasifikácia systémov (4)
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 Pre každú úroveň – minimálny súbor opatrení („konfekčné 
riešenie“)  základný súbor 1,2,3

 Ale jedna 3 v tabuľke so samými jednotkami posunie úroveň 
ochrany zbytočne vysoko

 Korekcia

◦ Prejdeme cez jednotlivé opatrenia zo základného súboru

◦ Každé opatrenie sa vzťahuje primárne na jednu bezpečnostnú 
požiadavku

◦ Ak v danej požiadavke mal systém nižšiu klasifikáciu (napr. 2) 
nahradíme opatrenie prislúchajúcim opatrením nižšej úrovne

 Po skončení korekcie máme upravený súbor opatrení 
postačujúci na zaistenie primeranej ochrany systému

Ako dosiahnuť požadovanú/potrebnú 
úroveň ochrany?
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 Veľa a väčšinou patria už do základného súboru 1 

 V podstate kompatibilné s opatreniami normy ISO/IEC 27002

 Rozdiely medzi základnými súbormi 1 a súbormi vyšších 
úrovní malé v počte nových opatrení, skôr – úroveň 
bezpečnostných záruk

 Čo ak nebudú stačiť?

 Pripravovaný zákon o IB

◦ dve alebo tri úrovne pre klasifikáciu systémov

◦ Možnosť rozšíriť klasifikačné kritériá o ďalšie bezp. požiadavky

◦ Možnosť nahradiť opatrenie zo základného súboru silnejším

◦ Možnosť definovať typy informácie a rozšírené základné súbory 
opatrení

 Netriviálna úloha: vytvorenie a udržiavanie súborov opatrení 
(BSI a NIST)

Opatrenia (1)
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 Konkrétnych opatrení je veľa

 Namiesto jednotlivých opatrení špecifikácia toho, čo sa nimi 
má dosiahnuť (FIPS 200, podobne ISO/IEC 27002; štylisticky 
mierne upravené)

 Riadenie prístupu Access Control (AC): 

◦ obmedzenie prístupu k systémom len pre oprávnených 
používateľov, na

◦ procesy spustené autorizovanými používateľmi

◦ na zariadenia a informačné systémy oprávnených používateľov, 

◦ na typy transakcií a funkcie na ktoré majú používatelia oprávnenie

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení (1)
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 Bezpečnostné povedomie a tréning (Awareness and Training 
(AT))

 Manažéri a používatelia IKT vedia o

◦ Bezpečnostných rizikách súvisiacich s ich prácou s IKT

◦ Poznajú zákony, nariadenia, politiky, štandardy, procedúry, 
ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť IKT organizácie

 Zamestnanci organizácie majú dostatočné poznatky a 
zručnosti na to, aby vedeli plniť úlohy, ktoré majú v IB

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení (2)
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 Audit a dosledovateľnosť(Audit and Accountability (AU)): 

◦ Organizácia potrebuje vedieť, čo, kto s akými informáciami v 
systéme robil

 Na to bude

◦ vytvárať, chrániť a udržiavať záznamy auditu činnosti IKT 
systému v rozsahu potrebnom na to, aby bolo možné 
monitorovať, analyzovať, vyšetrovať a nahlasovať 
protizákonné, neoprávnené alebo neprimerané aktivity 
v IKT systéme,

◦ zabezpečiť, aby jednotlivé aktivity v IKT systéme boli 
jednoznačne spojené s používateľmi, ktorí ich vykonali 
a tak títo používatelia mohli byť braní na zodpovednosť za 
svoju činnosť v systéme. 

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení (3)
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 Certifikácia, akreditácia a posudzovania bezpečnosti 
(Certification, Accreditation, and Security Assessments (CA))

 Organizácia musí

◦ periodicky vyhodnocovať/posudzovať bezpečnostné opatrenia 
v IKT systémoch organizácie, aby určila, či sú opatrenia účinné,

◦ vypracovať a implementovať plány činnosti zamerané na opravu 
nedostatkov a redukciu alebo odstránenie zraniteľností v IKT 
systémoch organizácie

◦ povoliť prevádzku IKT systémov organizácie a pripojenie 
externých systémov k nim, (formálna procedúra akreditácie)

◦ neustále monitorovať bezpečnostné opatrenia na ochranu IKT 
systémov, aby zaistila ich stálu účinnosť.

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Manažment konfigurácie (Configuration Management (CM))

 Na zaistenie IB sa používajú aj technické riešenia, ktoré využívajú 
vlastnosti IKT zariadení a ich programového vybavenia (nastavenia, 
konfiguráciu)

 Konfigurácie sa podľa potreby menia,

 Pri zmenách konfigurácie otrebujeme zachovať bezpečnostnú 
úroveň

 Preto organizácia musí

◦ zaviesť a udržiavať základné konfigurácie IKT systémov 
a katalógy IKT systémov (hw, sw, firmware a dokumentácia) 
organizácie počas ich životných cyklov,

◦ zaviesť a presadzovať nastavenia bezpečnostnej konfigurácie IKT 
produktov používaných v IKT systémoch organizácie

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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 Havarijné plánovanie (Contingency Planning (CP)):

 Contingency = an event that may or may not happen

 Zaujímajú nás možné udalosti so značným negatívnym 
dopadom

 Aby sa s nimi organizácia vysporiadala, musí

◦ vypracovať, udržiavať a efektívne implementovať plány reakcie 
v mimoriadnych situáciách, 

◦ zálohovacie procedúry a plány obnovy pre IKT systémy 
organizácie, aby zaistila dostupnosť kritických informačných 
zdrojov a kontinuitu operácií v mimoriadnych situáciách.

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení

27.10.2014 38



 Identifikácia a autentifikácia Identification and Authentication 
(IA):

 Anonymita sťažuje presadzovanie bezpečnostných opatrení 
(zodpovednosť)

 Organizácia musí

◦ identifikovať používateľov IKT systémov, zariadení,  
procesov konajúcich v záujme používateľov; a

◦ overiť identity týchto používateľov, procesov alebo 
zariadení ešte pred tým ako im povolí prístup k IKT 
systémom organizácie

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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 Reakcia na incidenty (Incident Response (IR))

 Preventívne opatrenia nevyriešia všetko

 Organizácia musí byť pripravená na to, že sa niečo nežiadúce 
udeje:

◦ pre IKT systémy organizácie vytvoriť operačné kapacity na 
riešenie bezpečnostných incidentov, 

◦ Čo majú tieto kapacity zaistiť: adekvátna príprava zamestnancov, 
detekcia, analýza, ohraničenie bezpečnostného incidentu, obnova 
IKT systému po incidente a primerané reakcie používateľov na 
incident,

◦ vystopovať, zdokumentovať a nahlasovať bezpečnostné incidenty 
príslušným riadiacim pracovníkom organizácie, prípadne úradom.

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Údržba (Maintenance (MA))

 Dva apekty: potreba údržby a bezpečnostné riziká pri údržbe

 Technika, aj softvér si vyžaduje údržbu

 Pri údržbe môže dôjsť ku zmenám v systémoch 
(konfigurácia)

 Prístup cudzích ľudí ku systémom

 Organizácia 

◦ musí vykonávať aktuálnu (podľa potreby) a periodickú údržbu IKT 
systémov organizácie,

◦ zabezpečovať efektívny dohľad nad nástrojmi, technikami, 
mechanizmami, ktoré sa používajú pri údržbe  a personálom ktorý 
údržbu vykonáva.

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Ochrana médií (Media Protection (MP))

 Informácia je väčšinou zapísaná vo forme údajov na 
pamäťových médiách

 Organizácia musí

◦ chrániť pamäťové média tak papierové ako aj digitálne 
(elektronické),

◦ omedziť prístup k informáciám uloženým na pamäťových 
médiách IKT systému len pre oprávnené osoby,

◦ zničiť pamäťové médiá pred ich vyradením  alebo bezpečne 
odstrániť údaje z pamäťových médií pred ich opätovným použitím

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Fyzická ochrana a ochrana prostredia (Physical and 
Environmental Protection (PE)) 

 Naplnenie mnohých hrozieb vyžaduje zraniteľnosť fyzickej 
povahy

 Aj keď ide o informácie a IKT systémy, jednoduché 
prostriedky fyzickej bezpečnosti sú veľmi účinné

 Samozrejme sa musia kombinovať s ostatnými opatreniami

 Organizácia musí

◦ obmedziť fyzický prístup k IKT systémom, zariadeniam a do ich 
operačného prostredia len na oprávnené osoby 

◦ chrániť fyzické zariadenia a podporovať infraštruktúru IKT 
systémov

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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Pokračovanie (fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia)

 Organizácia musí

◦ poskytovať pre IKT systémy podporné zariadenia potrebné pre ich 
prevádzku

◦ chrániť IKT systémy proti prírodným hrozbám a hrozbám z 
prostredia 

◦ zaistiť primerané environmentálne opatrenia v zariadeniach 
v ktorých sú umiestnené IKT systémy

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Plánovanie (Planning (PL))

 Účinná ochrana IKT systémov/organizácie sa nedá zaisťovať 
prípad od prípadu

 Systematické riešenie si vyžaduje plánovanie (pozri ISMS)

 Organizácia musí

◦ vyvinúť, zdokumentovať, periodicky aktualizovať 
a implementovať bezpečnostné plány pre IKT systémy 
organizácie, ktoré popisujú  použité alebo plánované 
bezpečnostné opatrenia pre IKT systémy a pravidlá správania 
jednotlivcov, pristupujúcich k IKT systémom. 

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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 Personálna bezpečnosť (Personnel Security (PS))

 IKT sú len nástroje, informáciu spracovávajú pomocou IKT ľudia a 
pre ľudí; o IKT sa starajú ľudia

 Zabúdajú, mýlia sa, robia chyby, uľahčujú si život, obchádzajú 
opatrenia,...

 Lepších nemáme a 

 Aj bezpečnostný manažment a vedenie organizácie tvoria len ľudia

 Čo sa s tým dá spraviť – vytvoriť systém, minimalizujúci ľudské 
zlyhania, t.j.:

 Organizácia by mala zabezpečiť, aby 

◦ jednotlivci ktorí zastávajú zodpovedné funkcie v organizácii 
(vrátane tretích strán poskytujúcich služby organizácii) boli 
dôveryhodné osoby,

◦ spĺňali bezpečnostné kritériá stanovené pre dané funkcie, 

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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 Pokračovanie, organizácia by mala

◦ zabezpečiť, aby informácie a IKT systémy organizácie boli 
chránené počas personálnych zmien a po nich, ako sú ukončenie 
pracovného pomeru alebo zmena pracovného zaradenia,

◦ zaviesť a uplatňovať formálne sankcie voči zamestnancom, ktorí 
konali v rozpore s bezpečnostnou politikou alebo bezpečnostnými 
procedúrami organizácie. 

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Ohodnotenie /posudzovanie rizík (Risk Assessment (RA)):

 Riziko je dobrý indikátor bezpečnostnej potreby (hodnota 
rizika – dopad a pravdepodobnosť)

 Analýza a správa rizík je metodicky dobre zvládnutá (ISO/IEC 
27005)

 Aj princíp OECD

 Organizácia musí

◦ periodicky ohodnocovať riziká voči aktivitám organizácie (vrátane 
poslania organizácie, funkcií, ktoré plní, imidžu alebo reputácie), 
aktívam organizácie, a jednotlivcom, ktoré vyplývajú z činnosti IKT 
systémov organizácie a s nimi súvisiaceho spracovania, 
uchovávania alebo prenosu informácie.

 Na základe posúdenia rizík-prípadné korektúry opatrení

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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 Obstarávanie systémov a služieb (System and Services 
Acquisition (SA)):

 Názov nie je celkom v súlade s obsahom (životný cyklus 
systému)

 Organizácia musí 

◦ vyhradiť dostatočné zdroje na primeranú ochranu IKT systémov 
organizácie 

◦ používať v priebehu celého životného cyklu systému také procesy, 
ktoré zohľadňujú bezpečnostné aspekty systému

◦ dodržiavať obmedzenia na inštaláciu a používanie softvéru

◦ zaistiť, aby tretie strany pri poskytovaní služieb organizácii 
používali adekvátne bezpečnostné opatrenia na ochranu 
informácie, aplikácií a/alebo služieb ktoré organizácii poskytujú 

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Ochrana systému a komunikácie (System and Communica-
tions Protection (SC))

 Organizácia musí

◦ monitorovať, kontrolovať a chrániť komunikáciu organizácie (t.j. 
informácie vysielanú alebo prijímanú IKT systémami organizácie) 
na vonkajších hraniciach a kľúčových vnútorných hraniciach 
informačných systémov

◦ uplatňovať pri vývoji a prevádzke IKT systémov také návrhy 
architektúry, techniky vývoja softvéru a inžinierske princípy, ktoré 
podporujú informačnú bezpečnosť v IKT systémoch organizácie.  

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
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 Integrita systému a informácie (System and Information 
Integrity (SI))

 Zdroje narušenie integrity systému (hw): prírodné vplyvy, technické 
poruchy, ľudské chyby, poruchy infraštruktúry, cielené útoky

 Sw/údaje: technické poruchy, chyby sw, chyby obsluhy, 
používateľov, útoky, malware  

 Organizácia musí

◦ včas identifikovať, nahlasovať a korigovať chyby v informácii a v 
IKT systémoch organizácie,

◦ na vhodnom mieste IKT infraštruktúry organizácie (centrálne 
a/alebo distribuovane) zabezpečovať ochranu IKT systémov pred 
škodlivým softvérom 

◦ monitorovať bezpečnostné výstrahy a odporúčania systému 
a primerane na ne reagovať.

Špecifikácie minimálnych bezpečnost-
ných opatrení
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 predchádzajúce špecifikácie= špecifikácie oblastí, ale nie opatrení

 zjednotenie uvedených oblastí pokrýva celú IB, rovnako ako oblasti 
normy ISO/IEC 27002, resp. opatrenia BSI

 Trocha iné členenie (NIST, ISO, BSI), ale rozdiely nie sú podstatné = 
podstata problému aj riešenia sú zrejmé

 pre praktické použitie princípov a rámcových opatrení

◦ Konkretizácia opatrení pre jednotlivé klasifikačné triedy (úloha štátu alebo 
inej autority)

◦ Rozpracovanie klasifikačnej schémy a jej zavedenie v organizácii 
(klasifikácia informácií a systémov a výber a implementácia opatrení)

 Rozhodujúce je stanovenie potrebných opatrení a ich aktualizácia (v 
súboroch povinných opatrení jednotlivých úrovní)

 Náročná odborná a dlhodobá/trvalá úloha

 Aspoň na základných súboroch opatrení sa treba dohodnúť 

 Ako rieši štandardné súbory NIST, BSI, ISO?

Konkretizácia všeobecných požiadaviek 
na ochranu informácie a systémov
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 FISMA (2002)

 FIPS 199 Standards for Security Categorization of Federal 
Information and Information Systems  (klasifikácia)

 FIPS 200 Minimum Security Requirements for Federal Information 
and Information Systems 

 SP 800-53 Recommended Security Controls for Federal Information 
Systems.

◦ návod ako stanoviť bezpečnostnú kategóriu systému a podrobne 
špecifikovať bezpečnostné požiadavky na zachovanie dôvernosti, 
integrity a dostupnosti. 

◦ tri minimálne súbory bezpečnostných opatrení pre systémy 
z bezpečnostných kategórií nízka, stredná a vysoká.

 Special Publication 800-53A Guide for Assessing the Security 
Controls in Federal Information Systems, 

◦ Metódy  posudzovania efektívnosti opatrení = spätnú väzbu pre 
správu rizík.

Konkretizácia súborov opatrení (NIST)

27.10.2014 53



 NIST SP 800-60, Guide for Mapping Types of Information and 
Information Systems to Security Categorization Levels Obsahuje 
návod na zaradenie informácie a systémov do bezpečnostných 
kategórií 

 A množstvo ďalších metodických dokumentov popisujúcich riešenie 
bezpečnostných problémov, napr.

 NIST SP 800 – 30 Risk Management Guide for Information 
Technology Systems pokrýva rovnakú problematiku ako ISO/IEC 
27005 – správu rizík. Podrobne popisuje najmä analýzu rizík a výber 
opatrení. 

 NIST SP 800-37 Guide for Applying the Risk Management 
Framework to Federal Information Systems (A Security Life Cycle 
Approach).

 NIST SP 800-34, Rev. 1, Contingency Planning Guide for Federal 
Information Systems
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 NIST SP 800 – 37 Guidelines for the Security Certification and 
Accreditation of Federal Information Technology Systems

 NIST SP 800 – 61 Computer Security Incident Handling Guide

 NIST SP 800 – 83 Guide to Malware Incident Prevention and Handling

 Kľúčové dokumenty FIPS 199, FIPS 200, NIST SP 800-53 a NIST SP 
800-53a

 Špeciálne publikácie boli nedávno aktualizované (júl 2014 a apríl 
2013
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 ISO uvádza klasifikáciu informácií v norme ISO/IEC 27001

 Explicitne zdôrazňuje integritu a dôvernosť, kritickosť implicitne 
obsahuje požiadavku na dostupnosť, ale právnymi požiadavkami 
možno nastaviť kritériá klasifikácie ľubovoľne

A.8.2. Information shall be classified in terms of legal requirements,
value, criticality and sensitivity to unauthorised disclosure or
modification. ISO/IEC 27001:2013

 Norma následne požaduje, aby

◦ Boli všetky informačné aktíva označené

◦ Aby boli vytvorené pravidlá pre prácu s klasifikovanými informáciami

 Podrobný zoznam opatrení (jeden štandardný súbor) uvádza ISO/IEC 
27002

 Obsahovo je podobný opatreniam zo súborov opatrení NIST

Klasifikácia informácie a opatrenia (ISO)
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 ISO nemá nástroje na priame presadzovanie súborov opatrení 
(výnimka certifikácia)

 Súhrn požiadaviek a súbor opatrení v normách ISO/IEC 27001 a 
27002

 V ďalších normách ISO popisuje overené postupy pre dôležité 
činnosti (analýza a správa rizík, audit, meranie účinnosti 
opatrení,...), kryptografické, technologické a iné riešenia

 normy (5 skupín)

◦ Information security management systems 

◦ Cryptography and security mechanisms 

◦ Security evaluation, testing and specification 

◦ Security controls and services 

◦ Identity management and privacy technologies 
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 (ISMS) Analýza rizík systému/organizácie a výber opatrení zo 
základného súboru uvedeného v norme ISO/IEC 27002 (v prípade 
certifikácie ISMS musia byť všetky)

 Čiastkové riešenia: podľa jednotlivých ISO/IEC noriem

 Common Criteria (norma ISO/IEC 15408) bezpečnostný model 
systému (protection profile) a bezpečnostný projekt jeho 
implementácie (security target)

◦ CC obsahuje okrem metodiky aj rozsiahly katalóg bezpečnostných funkcií 
(funkcionálne bezpečnostné požiadavky) a požiadaviek na bezpečnostné 
záruky

◦ Na rozdiel od ostatných noriem: nielen opatrenia, ale aj úrovne opatrení

◦ 7 preddefinovaných hierarchických tried (EAL – evaluation assurance level)

◦ Možno vytvárať vlastné PP a dokonca ich nechať registrovať(?)

◦ Na vytváranie systémov, ale aj posudzovanie hotových IKT systémov a 
zariadení
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 Detailne prepracovaná a dlhodobo realizovaná koncepcia, 
vychádzajúca z implicitnej klasifikácie systémov na dve základné 
triedy (moje označenie) 

◦ Základná

◦ Zvýšená

 Filozofia Grundschutz

◦ Väčšina systémov pozostáva zo štandardných komponentov, 
pôsobí v podobnom prostredí a má podobné bezpečnostné 
potreby, ktoré sa dajú riešiť štandardnými bezpečnostnými 
opatreniami

 Realizácia

◦ Metodika

◦ Rozsiahle katalógy hrozieb, zraniteľností a opatrení

◦ Väčšina problémov sa dá riešiť štandardnými metódami
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 Neštandardné požiadavky alebo okolnosti

◦ analýza rizík

◦ Návrh a implementácia opatrení (nové opatrenia, nahradenie 
štandardných opatrení, úprava štandardných opatrení)

 Odhad 80% problémov=štandardné riešenia

 Čo je za tým

◦ cca 20 ročná práca BSI

◦ Udržiavané, aktualizované a zverejňované katalógy (v nemčine)

◦ 4 štandardy BSI popisujúce kľúčové oblasti IB

◦ Množstvo metodických, analytických a iných odborných 
dokumentov vypracovaných BSI, projekty zamerané na riešenie 
identifikovaných problémov
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 BSI Standard 100-1 Information Security Management System (ISMS)
definuje požiadavky na ISMS. Je plne kompatibilný s ISO/IEC 27001, 
ale je názornejší a lepšie čitateľný ako spomenutý ISO štandard.

 BSI Standard 100-2 IT-Grundschutz Methodology podrobne 
vysvetľuje ako vytvoriť, uviesť do činnosti a prakticky 
„prevádzkovať“ ISMS v organizácii. Popisuje, ako napísať 
bezpečnostnú politiku, ako vybrať vhodné opatrenia, na čo si dávať 
pozor pri implementácii bezpečnostnej politiky a ako udržiavať 
požadovanú úroveň ISMS

 BSI Standard 100-3 Risk analysis on the basis of IT-Grundschutz 
rieši problém ako efektívne dopĺňať opatrenia poskytujúce základnú 
úroveň ochrany systému opatreniami, zaručujúcimi vyššiu úroveň 
ochrany.

 BSI Standard 100-4 Business continuity management.

Štandardy BSI
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 Predpoklady

◦ Organizácia musí/chce zaviesť klasifikáciu informácie a systémov

◦ Existujú oficiálne definované typy informácie a systémov a 
minimálny súbor/minimálne súbory opatrení

◦ Existuje metodika pre klasifikáciu informácií a systémov

 V prípade potreby organizácia

◦ Rozšíri klasifikačné kritériá o ďalšie bezpečnostné požiadavky

◦ Doplní ďalšie typy informácie

◦ Doplní súbory bezpečnostných opatrení

 Ak bezpečnostné požiadavky na typy informácie nie sú 
preddefinované, ohodnotí typy informácie

 Klasifikácia systémov závisí od klasifikácie typov informácie, ktorá 
sa v nich spracováva (priamo – na základe typov, nepriamo, 
zaradenie spracovávanej informácie do klasifikačných tried) 

Klasifikácia informácie a systémov z 
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 Dlhšia cesta: organizácia
◦ Vytvorí zoznam informačných aktív (informácia a systémy, v ktorých sa 

spracováva)

◦ Zaradí informácie do typov 

◦ Ohodnotí (ak už nie sú ohodnotené) typy informácií a zaradí ich do 
klasifikačných tried

◦ Určí klasifikačnú triedu systému

◦ Vezme súbor opatrení prislúchajúci klasifikačnej triede systému

◦ Upraví potrebné opatrenia podľa hodnôt jednotlivých položiek 
vektorového ohodnotenia systému  (CIAA)

 Špecifické opatrenia, najmä pre informácie s vyššími 
požiadavkami na bezpečnosť (dôvernosť)
◦ Označovanie informácie

◦ Procedúry pre narábanie  s klasifikovanou informáciou

 Deklasifikácia a reklasifikácia, efekt emergencie

Klasifikácia informácie a systémov z 
hľadiska organizácie

27.10.2014 63



 Klasifikácia údajov má oporu v legislatíve (ešte v 
predinformačnej ére)

 Dve kritériá klasifikácie – vecné a bezpečnostné

 Vecné zodpovedá typu údajov, bezpečnostné požadovanej 
úrovni ochrany

 Dôsledok historického vývoja

 Máme predstavu o ochrane časti informácií, ale chýba 
jednotný a ucelený pohľad na ochranu, prekrývanie vecných 
oblastí

Slovenská legislatíva a klasifikácia 
údajov a systémov
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 Najdôležitejšie právne normy sa týkajú oblastí

◦ Ochrany osobných údajov

◦ Ochrany kritickej infraštruktúry

◦ ISVS

◦ Archívov a registratúr

◦ Slobodného prístupu k informáciám

◦ Ochrany utajovaných skutočností

 Pozrieme sa na to, 

◦ akých typov informácie sa príslušné právne normy týkajú, 

◦ aké bezpečnostné požiadavky na ich ochranu kladú, 

◦ ako by sa tieto požiadavky premietli do klasifikačných kritérií

◦ Aké opatrenia/typy opatrení právne normy vyžadujú

Slovenská legislatíva a klasifikácia 
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 Zákon č. 136/2014 z.z. o ochrane osobných údajov

 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 164/2013 z.z. o 
rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov č. 117/2014 z.z. 
ktorou sa dopĺňa Vyhláška ÚOOÚ SR č. 164/2013 

 Množina (typ) údajov, na ktoré sa uvedené normy vzťahujú je 
explicitne stanovená: osobné údaje

 Podľa požadovane úrovne ochrany: dve podmnožiny

◦ (obyčajné)  osobné údaje  = osobné údaje I. typu 

◦ Osobitné kategórie osobných údajov (§13. Zákona) = osobné údaje II. typu

 Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ (systému v 
ktorom sa spracovávajú)
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 Všeobecné požiadavky na ochranu osobných údajov I. a II. typu (§19 
Zákona)

 Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracovávané osobné údaje  pred

◦ poškodením, zničením, stratou (= strata dostupnosti)

◦ zmenou (strata integrity a autentickosti)

◦ neoprávneným prístupom (= umožňuje neoprávnené narábanie s 
osobnými údajmi, vedúce k narušeniu dôvernosti, integrity, 
dostupnosti, autentickosti údajov)

◦ a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, (narušenie 
dôvernosti, súkromnosti)

◦ ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi
spracúvania (ohrozenie súkromnosti, dôvernosti, integrity, 
dostupnosti)
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 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať bezpečnostný projekt pre 
informačný systém ak 

◦ bol IS, v ktorom sa spracovávali osobné údaje II. typu pripojený do verejnej 
siete, alebo

 Ak IS slúži verejnému záujmu a nebol preň už vypracovaný bezpečnostný 
projekt podľa iného zákona

 Súčasťou bezpečnostného projektu je podľa Vyhlášky Úradu č. 
164/2013 z.z. aj analýza rizík

 Bezpečnostný projekt má prevádzkovateľ vypracovať

◦ v súlade s bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 Prevádzkovateľ IS je povinný prijať na ochranu IS primerané 
bezpečnostné opatrenia

 Vyhláška 164/2013 obsahuje v prílohe zoznam opatrení, na ktoré sa 
odvoláva v §3 vyhláška Úradu 117/2014
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 Podľa § 3 vyhlášky 117/2014

 Zhrnutie
◦ Dva typy osobných údajov

◦ Základné bezpečnostné požiadavky sa zmestia pod CIAA

◦ Pre typ II je požadovaná analýza rizík a návrh opatrení 

◦ Navrhnutý základný súbor (povinných?) opatrení je podmnožina opatrení 
ISO/IEC 27002 rozšírená o špecifické opatrenia pre ochranu osobných 
údajov a plnenie povinností Zákona 136/2014 (čo pokrýva požiadavka 
noriem ISO/IEC 27001 a 2 na súlad s legislatívou)

◦ Opraviteľné obsahové a terminologické nezrovnalosti v zákone a 
vyhláškach
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 Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre

 Nie je zameraný na kritickú informačnú infraštruktúru, ale

 Prvkom kritickej infraštruktúry podľa §2 môže byť aj informačný 
systém

 a Zákon definuje typ citlivá informácia § 2, písm. 

citlivou informáciou o kritickej infraštruktúre (ďalej len „citlivá informácia“) 
neverejná informácia, ktorej zverejnenie by sa mohlo zneužiť na činnosť 
smerujúcu k narušeniu alebo zničeniu prvku,

 Bezpečnostné požiadavky na ochranu prvku (a informácie) sú 
funkčnosť, integrita a kontinuita činnosti prvku

 Ochrana prvku kritickej infraštruktúry predpokladá vypracovanie 
bezpečnostného plánu (zodpovedajúceho bezpečnostnému 
projektu IS), obsahujúcu analýzu rizík, výber a prijatie opatrení

 Pri ochrane citlivej informácie Zákon požaduje zachovanie jej 
dôvernosti
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 Záver

 Zákon je všeobecnejší, vzťahuje sa aj na iné systémy, nielen IKT

 Požiadavky Zákona na ochranu prvku kritickej infraštruktúry nie sú v 
rozpore so štandardnými požiadavkami a postupmi v informačnej 
bezpečnosti

 Zákon explicitne definuje typ informácie, citlivá informácia

 informačné systémy, ktoré sú prvkami kritickej infraštruktúry, alebo 
podporujú prvky kritickej infraštruktúry sú podľa klasifikačných 
kritérií na IKT systémy systémy, na ktorých ochranu sa uplatňuje 
súbor opatrení najvyššej úrovne

 Štandardné riešenia (bezpečnostný projekt s analýzou rizík a 
návrhom, implementáciou a správou rizík) pokrýva požiadavky 
Zákona
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 Zákon 275/2006 z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov zákonov

 Výnos MF SR č. 55/2014 z.z. o štandardoch pre ISVS

 Zákon § 3

(4) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné

b) zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných 
systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného, 
odborného a technického zabezpečenia,

c) zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,

 i) zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so 
štandardmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len "štandardy"),

 Výnos o štandardoch obsahuje aj povinné bezpečnostné štandardy 
(§29-43)
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 Bezpečnostné štandardy Výnosu vychádzajú z noriem ISO/IEC 27001 
a ISO/IEC 27002

◦ Neklasifikujú údaje ani systémy

◦ Neobsahujú požiadavku na klasifikáciu údajov a systémov, ale

◦ obsahujú súbor povinných bezpečnostných opatrení pre ISVS 
(definujú typ systému, ISVS)

◦ Nie sú zhodné ani štruktúrou, ani obsahom s opatreniami normy 
ISO/IEC 27002, ale majú veľký prienik s množinou opatrení tejto 
normy
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 Obsah bezpečnostných štandardov pre ISVS

◦ Riadenie informačnej bezpečnosti

◦ Personálna bezpečnosť

◦ Manažment rizík pre oblasť IB

◦ Kontrolný mechanizmus riadenia IB

◦ Ochrana proti škodlivému kódu

◦ Sieťová bezpečnosť

◦ Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia

◦ Aktualizácia softvéru

◦ Monitorovanie a a manažment bezpečnostných incidentov

◦ Periodické hodnotenie zraniteľností

◦ Zálohovanie

◦ Fyzické ukladanie záloh

◦ Riadenie prístupu

◦ Aktualizácia IKT

◦ Účasť tretej strany
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Záver:

 Klasifikácia informácie a systémov sa explicitne nespomína,

 Jemnejšie delenie ISMS podľa významnosti a potreby ochrany 
by sa hodilo (Štandardy sú záväzné pre veľmi rozdielne 
systémy)

 Opatrenia Bezpečnostných štandardov Výnosu sú zamerané 
na CIA+A

 V ISVS sa spracováva rôznorodá informácia, preto bude 
potrebné zaviesť viacero typov informácie

 Klasifikácia informácie a systémov verejnej správy nie je v 
rozpore so Zákonom o ISVS (možno úprava Výnosu) 

 Zavedenie klasifikácie a vypracovanie základných súborov 
opatrení by pre bezpečnosť ISVS bolo prínosom
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 Zákon 211/2000 z.z. o slobode informácií

 rozpor dvoch základných požiadaviek: právo na prístup k 
informáciám a ochrana dôvernosti informácií

 Prístup k informáciám sa nedá stotožniť s dostupnosťou informácií, 
dostupnosť predpokladá oprávnenie pristupovať k informáciám, 
zatiaľ čo pri slobodnom prístupe k informáciám ide predovšetkým o 
oprávnenie 

 Charakterizovať zverejniteľnosť možno negatívne – žiadne 
požiadavky na ochranu dôvernosti ani súkromnosti informácie

 Zákon definuje zverejnenú informácie (a sprievodnú informáciu)

 Obsahuje zoznam informácií, ktoré musia povinné osoby zverejniť

 Výnimky (utajované skutočnosti, osobné údaje, obchodné tajomstvo, 
činnosť súdu, duševné vlastníctvo, chránené rastliny a živočíchy a 
pod.)
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 Tri typy informácií: 

◦ Všeobecne dostupná (verejná)

◦ Neverejná – informácia, ktorá z nejakých dôvodov nemôže byť 
zverejnená (interná, pre vyhradený okruh ľudí, utajovaná)

◦ Nezaradená (nebola posudzovaná z hľadiska zverejniteľnosti)

 Z hľadiska informačnej bezpečnosti atypický zákon

 Žiadne bezpečnostné požiadavky

 Problémy

◦ Zahltenie žiadosťami o poskytnutie informácií

◦ Medzi nezaradenou informáciou sú citlivé informácie
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 Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov

 + vyhlášky

 Detailne popisuje narábanie s dokumentmi

 Hodí sa na dokumenty na materiálnych (predovšetkým papierových 
nosičoch)

 Technologicky neutrálne ustanovenia (termíny, povinnosti, 
kompetencie) – v poriadku

 Elektronické dokumenty – špecifiká – (formát, starnutie médií, 
bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné mechanizmy, kopírovanie, 
prístup)

 na predchádzajúcej prednáške upozornenie na novelu z roku 2011 a 
Výnos MV SR č. 525/2011
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 Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v aktuálnom znení

 Zákon pokrýva aj narábanie s dokumentmi v elektronickej forme

 V § 16 bol doplnená odsek

(4) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, 
zabezpečuje správu registratúry prostredníctvom elektronického 
informačného systému na správu registratúry, ak to ustanoví 
osobitný zákon.

 a samostatný § 16a Elektronický registratúrny záznam, špecifikujúci 
spôsob narábania s elektronickými dokumentmi

 Samotný zákon obsahuje ďalšie ustanovenia upravujúce ochranu 
elektronických dokumentov (používanie elektronických podpisov, 
časových pečiatok) a odvoláva sa na štandardy MV

Archívy a registratúra

15/09/2014 79



 Podrobné požiadavky na elektronické IS na správu registratúry 
obsahuje Výnos MV SR  č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre 
elektronické informačné systémy na správu registratúry, ktorý 
stanovuje bezpečnostné požiadavky

◦ Na ochranu elektronického dokumentu (elektronického 
registratúrneho záznamu počas celého jeho životného cyklu)

◦ na systém na správu registratúry

 Výnos, ani štandardy uvedené v prílohe síce nepožadujú vytvorenie 
bezpečnostného projektu, ale 

◦ Priamo sa odvolávajú na vtedajší Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS

◦ Výslovne predpokladajú existenciu Bezpečnostnej politiky pre systém na 
správu registratúry

 Explixitne špecifikujú požiadavky na 

◦ Správu systému

◦ Správu konfigurácie systému

◦ Bezpečnostné roly (správca, privilegovaný používateľ, používateľ)
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◦ Riadenie prístupu založené na rolách (RBAC)

◦ Autorizácia

◦ Vytváranie záznamov auditu

◦ Zálohovanie

◦ Dostupnsť, vrátane dostupnosti neelektronických záznamov

◦ Anonymizáciu údajov,

◦ Šifrovanie a i.

 Výnos MV SR č. 525/2011  má obsiahle prílohy obsahujúce 
štandardy pre

◦ Zaistenie identifikácie entít registratúry a riadenia prístupu

◦ Riadenia prístupu, správu rolí a prístupových práv

◦ Správu používateľov

◦ Vykonávanie a dokumentáciu zmien v systéme

◦ Zálohovanie a obnovu údajov

◦ Import a hromadný import elektronických dokumentov

◦ Správu e-mailov
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◦ Skenovanie a zobrazovanie dokumentov

◦ Evidenciu elektronických dokumentov

◦ uchovávanie, export a zničenie elektronických dokumentov

◦ prevádzky systému

◦ Bezpečnostnú klasifikáciu/kategorizáciu dokumentov

◦ a pod.

 Všeobecný zákon, ktorý sa nezaoberá jedným typom údajov
◦ Spomína bezpečnostnú politiku (Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS)

◦ Konzistentný systém bezpečnostných požiadaviek na IS a ochranu 
registratúrnych záznamov

◦ Explicitne spomína integritu, autentickosť, dostupnosť, implicitne 
dôvernosť (šifrovanie, ochrana prístupu) 

Archívy a registratúra

15/09/2014 82



 Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

 + Vyhlášky NBÚ SR

 Dlhá tradícia ochrany utajovaných skutočností + zohľadnenie 
nových podmienok

 Typ informácie: utajované skutočnosti

 podtypy - (D,V,T,PT) - v podstate klasifikačné triedy 

 Delenie do tried – podľa závažnosti dopadu 

 Napriek názvu (utajované) posudzuje sa dopad neoprávnenej 
manipulácie s utajovanou skutočnosťou a nie dopad narušenia jej 
dôvernosti

 § 58 straty, ods (2), písm c) (analýza ochrany=analýza rizík) 
narušenie utajenia, dostupnosti, integrity a autentickosti 
utajovaných skutočností, (CIAA)
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 Zaistenie ochrany – štandardný postup, bezpečnostný projekt 
Opatrenia (oblasti)

◦ Personálna bezpečnosť

◦ Administratívna bezpečnosť

◦ Fyzická a objektová bezpečnosť

◦ Bezpečnosť technických prostriedkov

◦ Priemyselná bezpečnosť

◦ Šifrová ochrana informácií

Opatrenia 

 nie sú natoľko podrobné ako napr. opatrenia ISO/IEC 27002

 + špecifické bezpečnostné požiadavky a opatrenia
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 Klasifikácia informácií a systémov (+)

◦ kompatibilná úroveň IB (v jednotlivých systémoch aj 
medzinárodne-použitie medzinárodných noriem)

◦ Dobré štandardné riešenia

◦ Centrálna aktualizácia štandardných riešení

◦ Zjednodušenie budovania a udržiavania ochrany IKT

 Klasifikácia informácií a systémov (-)

◦ Úpravy existujúcich riešení (legislatívy aj bezpečnostných 
projektov)

◦ Potreba koordinácie (legislatíva, terminológia, kompetencie, 
štandardy,...)

◦ Starostlivosť o súbory opatrení
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 Existujúce i stav –

◦ Neexistuje všeobecná klasifikácia údajov a systémov,

◦ v jednotlivých oblastiach žiadna alebo vlastná klasifikácia

◦ Základné vymedzenie – vecné (s výnimkou Zákona 395/2002, 
ktorý je neutrálny)

 Zákon o IB o klasifikácii
◦ Kritériá = bezpečnostné požiadavky CIAA

◦ Vecné rozdelenie: typy informácie

◦ Vektorová klasifikácia informácie CIAA + možnosť doplniť ďalšie 
bezpečnostné požiadavky

◦ Klasifikácia systémov odvodená od klasifikácie informácie, ktorí sa 
v nich spracováva,

◦ Úrovne 0,1,2,3, alebo 0,1,2
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 Zákon o IB o klasifikácii
◦ Základné súbory opatrení pre jednotlivé kategórie systémov

◦ Úpravy súborov požiadaviek + možnosť doplniť, vymeniť 
opatrenie

◦ Alternatívne riešenie-analýza rizík a návrh opatrení pre systémy 
na úrovni 3 (2), štandardné riešenie pre systémy úrovne (1)

◦ Udržiavanie súborov opatrení

⋆  ⋆ ⋆
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