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Anotácia 
Bezpečnostná politika má byť základným dokumentom pre dosiahnutie požadovanej úrovne 
zabezpečenia v rámci organizácie. RFC 2196 - Site Security Handbook špecifikuje 
spracovanie bezpečnostnej politiky ako proces identifikácie aktív, následne potenciálnych 
hrozieb voči týmto aktívam a nakoniec špecifikáciu ekonomicky opodstatnených opatrení na 
elimináciu týchto hrozieb. V rámcu UVT TU v Košiciach sme spracovali takto definovanú 
bezpečnostnú politiku pre väčšinu celouniverzitne poskytovaných informačných služieb 
prevádzkovaných naším pracoviskom. Príspevok prezentuje praktické skúsenosti s 
rozpracovaním takto pojatej bezpečnostnej politiky 

 
Úvod 
Zákon o ochrane osobných údajov [1] zaviazal všetky organizácie spracovať tzv. 
bezpečnostný projekt. Zámerom zákonodarcu bolo zrejme dosiahnuť vysoký štandard 
zabezpečenia informačných systémov spracovávajúcich osobné údaje, bez ohľadu na to, či sú 
spracovávané počítačovo, alebo manuálne. Zákon stanovuje, že bezpečnostný projekt musí 
prejsť auditom, ktorý nesmie vykonávať organizácia, ktorá spracovala bezpečnostný projekt. 
To by malo byť zárukou, že bezpečnostný projekt bude spracovaný na požadovanej úrovni. 
Mnohé organizácie preto neriskovali a zadali spracovanie projektu externým organizáciám. 
Takýmto spôsobom postupovala aj naša materská organizácia. Spracovaný dokument dostal 
status „Tajné“, ale ako pracovníci Ústavu výpočtovej techniky sme prvú verziu dokumentu 
dostali na pripomienkovanie. Máme teda určitú predstavu, ako zmluvná strana pristúpila 
k spracovaniu problematiky. Následne sme mali možnosť sa stretnúť so vzorovými verziami 
bezpečnostných projektov ponúkanými rôznymi subjektmi. 
Zarazilo nás, že bezpečnostné politiky sú síce spracované tak, že v zmysle zákona je im 
zrejme ťažko niečo vytknúť, ale nedodržiavajú základný princíp bezpečnosti – systém je tak 
bezpečný, ako je bezpečný jeho najslabší článok. V prípade informačných systémov 
založených na IT technológiách, komunikačná infraštruktúra, systémové a aplikačné 
programové vybavenie, ale aj ľudský faktor, sú nezanedbateľné činitele. Týchto otázok sa 
spracovávané bezpečnostné projekty zvyčajne, z nepochopiteľných dôvodov, nedotýkajú. 
Snaha uchopiť uvedený problém nás viedla k pokusu o spracovania bezpečnostnej politiky, 
ktorá, podľa nášho, názoru musí byť neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného projektu. 
 
 
Spracovanie bezpečnostnej politiky 
Na rozdiel od pojmu „bezpečnostný projekt“, vo väčšine zdrojov venovaných otázkam 
bezpečnosti, sa používa pojem „bezpečnostná politika“. Rozdiel medzi týmito dvoma 
pojmami lepšie pochopíme, ak si uvedomíme, že kým projekt (vo všeobecnom zmysle slova) 
spravidla predstavuje proces jednorazový, politika, (vrátane bezpečnostnej) je proces 
kontinuálny, pričom sa veľmi flexibilne prispôsobuje aktuálnej situácii. 
Tento proces, napr. podľa [2] - nazývaný “bezpečnostné koleso” (security wheel) - pozostáva 
z nasledujúcich fáz: 

• zabezpečenie (secure); 



• monitorovanie (monitor); 
• testovanie (test); 
• zlepšovanie (improve). 

Otázky bezpečnosti je, samozrejme, potrebné riešiť v rámci jednotlivých technologických 
úrovní poskytovania informačných služieb, ale zároveň pre dosiahnutie maximálneho účinku 
a synergického efektu je potrebné k otázkam bezpečnosti pristupovať ako k celku. 
Pri spracovaní bezpečnostnej politiky sme vychádzali z dokumentu RFC 2196 – Site Security 
Handbook [3]. Dokument identifikuje päť základných krokov v spracovaní bezpečnostnej 
politiky: 

a) identifikácia toho, čo chceme chrániť – inventarizácia aktív; 
b) určenie, proti čomu chceme aktíva chrániť – identifikácia (určenie) hrozieb; 
c) určenie pravdepodobnosti hrozieb; 
d) zavedenie opatrení, ktoré chránia aktíva pred identifikovanými hrozbami ekonomicky 

efektívnym spôsobom; 
e) kontinuálna opakovanie procesu od bodu a) a implementácia opatrení v prípade 

odhalenia slabých miest v zabezpečení. 
Podotknime, že bod d) hovorí, že opatrenia musia byť ekonomicky efektívne. Inými slovami 
– cena opatrení musí byť (možno rádovo) nižšia, ako škoda, spôsobená ohrozením 
konkrétneho aktíva. Spracovanie politiky bolo rozložené do troch etáp: 

• identifikácia aktív 
• špecifikácia hrozieb 
• návrh opatrení na zmiernenie hrozieb 

Pre spracovanie bol navrhnutý formulár podľa obr. 2, kde sme pre prevádzkované služby 
postupne zanášali jednotlivé aktíva spolu s uvedením ich kategorizácie. Následne sme 
špecifikovali identifikované hrozby a nakoniec sme navrhli opatrenia na eliminovanie 
uvedených hrozieb. Problémom v tomto procese sa stalo práve určenie ceny aktíva a ceny 
opatrenia, aby bolo možné, v zmysle RFC 2196 ohodnotiť ekonomickú opodstatnenosť 
navrhnutých opatrení. Pre stanovenie ceny aktíva/opatrenia sme navrhli metodiku uvedenú na 
obr. 1. 

Hardvér aktuálna cena porovnateľného stroja 
 cena za výpadok (strata) do obnovy 
  
softvér aktuálna cena porovnateľného SW  
softvér - free cena práce inštalácie a konfigurácie 
  
ľudia Hodinová cena práce * odhadovaný počet hodín 
 cena za výpadok (strata) do obnovy 
  
Zdrojové texty 
programov mesačná cena práce * počet človeko-mesiacov 
 cena za výpadok (strata) do obnovy 
  
Kontrola havarijných 
plánov Hodinová cena práce * odhadovaný počet hodín 
  
Dáta Hodinová cena práce * doba rekonštrukcie dát 
  
Dátový model Hodinová cena práce * doba rekonštrukcie modelu dát 
 straty z dôvodu neefektívnosti aktualizácií, pozastavenia vývoja a pod. 

Obr. 1 Metodika stanovenia ceny aktíva/opatrenia



P.č. Aktívum (podaktívum) 

Kategória 
aktíva  

(podaktíva)
P.č. 

Hrozby Hrozba 
Cena
aktíva Opatrenia 

Cena 
opatrenia 

      (tis.SK)  (tis.SK) 
         

1.   Informačný systém  
ŠTUDENT 

služba      

         
1. a) Server (pre databázu) hardvér   250   
    1 Technická porucha  Záložný server 250 
    2 Zlyhanie napájania  UPS 30 
    3 Odcudzenie  Záložný server 250 
    4 Zníženie parametrov   Záložný server, náhradné komponenty 250 
    5 Nedostatočné parametre  Výkonnejší server, náhradné 

komponenty 
?? 

    6 Živelné udalosti  Záložný server 250 
    7 Nedostatočné havarijné plány  Periodická kontrola havarijných plánov 10 

         
1. b) Operačný systém servera 

Linux - free 
softvér   5 

2 dni 
  

    1 Nesprávna konfigurácia  Zdokumentovanie konfigurácie, 
aktualizácia konfiguračných zmien 

10 

    2 Kompromitácia OS - prienik  IDS 200 
    3 Strata (nedostupnosť)  

prístupových hesiel 
 Organizačné opatrenia na ukladanie 

hesiel, procedúry na reset hesiel 
1 

    4 Kompromitácia prístupových 
hesiel 

 Žurnálovanie, vyhodnocovanie 
žurnálov 

50 

    5 Nedostatočné havarijné plány  
(záloha systému) 

 Periodické zálohovanie 
Periodická kontrola havarijných plánov

25 
10 

 
Obr. 2 – Formulár na spracovanie bezpečnostnej politiky 



Záver 
Výsledkom práce je 66-stranový dokument, identifikujúci pre 30 centrálnych služieb ich 
aktíva, niektoré potenciálne hrozby a navrhované opatrenia. Podľa nášho názoru, by sa 
dokument mohol stať základom bezpečnostnej politiky našej organizácie. Na to sa potrebuje 
stať „živým“ dokumentom, s ktorým bude niekto nepretržite pracovať tak, aby dokument 
reflektoval „pamäť“ organizácie. V budúcnosti plánujeme dokument rozšíriť o tzv. Incident 
Response plány – pracovné postupy aplikované v prípade výskytu konkrétnej udalosti. 
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