
 Návrh 

VYHLÁŠKA 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

z......2017  

o informáciách, ktorých sprístupnenie by umožnilo neoprávnené vniknutie, 

neoprávnenú manipuláciu, narušenie alebo zničenie informačného systému  

  

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu po 

dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. .../2017 Z. z. (ďalej len 

„zákon“) ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Informáciami, ktorých sprístupnenie by umožnilo neoprávnené vniknutie, 

neoprávnenú manipuláciu, narušenie alebo zničenie informačného systému, sú: 

a) heslá a ich ekvivalenty určené pre prístup do informačných systémov alebo 

technických zariadení, napríklad privátne kľúče, 

b) bezpečnostná dokumentácia, ktorou  

1. je určenie udalostí, o ktorých sa vytvára záznam bezpečnostného auditu 

informačných systémov, 

2. sú platné identifikované zraniteľnosti a slabé miesta informačných 

systémov vrátane takých, ktoré nevznikli ako informácia bezpečnostného 

auditu; platnými sa rozumejú stále platiace pre existujúce informačné 

systémy, 

3. sú výsledky penetračných testov pre informačné systémy, 

4. sú platné zistenia a závery bezpečnostného auditu informačných systémov; 

platnými sa rozumejú stále platiace pre existujúce informačné systémy, 

5. je určenie kritickosti aktív, 

6. je vyhodnotenie hrozieb pre konkrétne aktíva, 

7. sú konkrétne zaradenia údajov podľa citlivosti, 

8. sú konkrétne zaradenia informačných systémov podľa kritickosti, 

9. sú pravidlá pre prenos údajov a technických zariadení, najmä notebookov 

a dátových nosičov, mimo priestory povinnej osoby, 

10. sú pravidlá a metódy trvalého vymazávania údajov, vrátane periodicity 

vymazávania údajov, 

11. sú podrobné organizačné postupy v súvislosti so správou rizík, napríklad 

určenie, ktorá osoba má v prípade naplnenia hrozby konať a za akých 

podmienok, 

12. je platná analýza rizík pre konkrétne aktíva; platnou sa rozumie stále 

platiaca pre dotknuté aktíva aj ak už bola nahradená novšou analýzou rizík, 



13. je určenie opatrení na ochranu aktív na základe analýzy rizík, 

14. sú technické a ostatné bezpečnostné opatrenia pre vzdialený prístup 

(prístup z externých priestorov), 

15. sú konkrétne technické požiadavky politiky vytvárania hesiel, 

16. sú informácie o umiestnení záloh, 

c) informácie o hardvéri, ktorými sú 

1. konfiguračné údaje hardvéru, ktorými sú nastavenia konkrétneho hardvéru, 

nastavenia portov, adries a podobne, 

2. základné údaje o rozmiestnení hardvéru, najmä poschodie a miestnosť, 

d) informácie o softvéri a aplikáciách, ktorými sú 

1. konfiguračné údaje softvéru, ktorými sú nastavenia konkrétneho softvéru, 

2. údaje z manažmentu záplat obsahujúce popis, ktoré záplaty boli kedy 

nainštalované, 

3. nastavenia a politiky ochranných aplikácií, napríklad antivírov, 

antispywarov, firewallov a podobne a systémové pravidlá, napríklad 

blokovanie spúšťania súborov, whitelisty, blacklisty, heuristika a spôsoby 

detekcie škodlivého kódu, existencia a postupy šifrovania údajov na 

diskoch, nastavenia antivírov a antispywarov, povolené a zakázané skripty, 

nainštalované pluginy a aplikácie, pravidlá pre sťahovanie súborov 

z internetu, antispamové pravidlá, periodicita zamknutia obrazovky, 

zaheslovanie prístupu do BIOS-u, zobrazovanie prípon súborov, povolenie 

bootovania z médií, pravidlo „no LM hash“ a podobne, 

4. šifrovacie a kryptologické mechanizmy, najmä popis používaných typov a 

konkrétnych nastavení, 

e) informácie o používateľoch konkrétnych informačných systémov, aplikácií, 

softvéru a hardvéru, ktorými sú 

1. výpisy prihlasovacích mien, zoznamy používateľských 

a administrátorských účtov, 

2. mená používateľov a ich priradenie ku konkrétnemu hardvéru alebo 

softvéru a aplikáciám, napríklad odpoveď na otázku „čo má nainštalované 

zamestnanec X?“, 

f) informácie určené nepriamo alebo prostredníctvom adresovania v neadresnom 

tvare ich dátového nosiča alebo pamäťového média, ktorými sú napríklad pevné 

disky, CD, DVD alebo USB, pričom tieto informácie sú obvykle odpoveďou na 

nešpecifické otázky ako napríklad „zašlite záznam HDD od adresy 111111 do 

ffffff“, „zašlite obsah pamäte XX“, „zašlite dump RAM“, „zašlite výsledok SQL 

query ‘select.....‘“ alebo „zašlite sieťovú komunikáciu XX“, 

g) záznamy alebo logy v štruktúre a v rozsahu, v akom sú reálne vytvárané, ktorými 

sú 

1. interné prevádzkové záznamy jednotlivých komponentov informačného 

systému alebo technického zariadenia, 

2. záznamy o prístupoch používateľov vrátane prístupov privilegovaných 

používateľských rolí do informačných systémov alebo technických 

zariadení a záznamy ich činnosti, pričom toto nebráni sprístupňovaniu 

informácií podľa § 2 písm. p), 



3. záznamy o zmenách v pridelených oprávneniach používateľských 

a administrátorských rolí informačných systémov alebo technických 

zariadení, 

h) vecné údaje databáz a registrov, ak žiadateľ nemá podľa osobitných predpisov 

nárok na prístup k takýmto údajom; pri systémových a konfiguračných údajoch sa 

postupuje na základe ich vecného obsahu primerane podľa ostatných ustanovení 

tejto vyhlášky, 

i) informácie týkajúce sa fyzickej bezpečnosti, napr. rozmiestnenie a zapojenie 

alarmov, kamier, strážna služba, ochrana miestnosti so servermi a ostatné 

používané bezpečnostné opatrenia, ktoré nie sú súčasťou písmen a) až h), 

j) informácie o bezpečnostných incidentoch a súvisiace prijaté opatrenia. 

 

§ 2 

 

Informáciami, ktorých sprístupnenie neumožňuje neoprávnené vniknutie, neoprávnenú 

manipuláciu, narušenie alebo zničenie informačného systému, 

a) je obsah obvyklej dokumentácie o informačných systémoch a technických 

zariadeniach, napríklad používateľská dokumentácia1) a administrátorská 

dokumentácia2), okrem častí, ktoré sa podľa § 1 nesprístupňujú, 

b) je všeobecný obsah bezpečnostnej politiky, ktorým sú 

1. bezpečnostné ciele a spôsoby ich vyhodnocovania, 

2. úlohy vedenia povinnej osoby v oblasti informačnej bezpečnosti, 

3. pozície povinnej osoby v oblasti manažmentu informačnej bezpečnosti a 

kompetencie a všeobecné úlohy priradené jednotlivým pozíciám, 

4. vyhlásenie alebo záväzok povinnej osoby o zaistení nenarušenia 

informačnej bezpečnosti, 

5. zhodnotenie súladu bezpečnostnej politiky s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi organizácie 

a zmluvnými záväzkami a určenie príslušných požiadaviek na informačné 

systémy, pričom príslušnými požiadavkami sa rozumejú metódy a nie 

konkrétne pravidlá pre konkrétne informačné systémy, 

6. spôsob vedenia a aktualizácie dokumentácie o informačných systémoch 

a technických zariadeniach, 

7. zoznam dokumentov na zaistenie informačnej bezpečnosti, 

8. rozsah a úrovne ochrany informačných systémov alebo technických 

zariadení v podobe štandardizovanej klasifikácie a metodiky požiadaviek 

na túto ochranu, 

9. periodicita monitorovania bezpečnosti informačných systémov alebo 

technických zariadení, najmä z pohľadu činnosti administrátorov a 

manažérov bezpečnosti, 

                                                 

1) § 42 písm. e) prvý bod výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. Z. o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy. 
2) § 42 písm. e) druhý bod výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. Z. o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy. 



10. periodicita a postup pri revízii bezpečnostnej politiky a dôvody 

mimoriadnych revízií bezpečnostnej politiky, 

c) sú informácie týkajúce sa bezpečnostného auditu, ktorými sú 

1. rozsah a periodicita bezpečnostného auditu, 

2. metódy určovania a metódy klasifikácie slabých miest a ohrození 

informačných systémov a technických zariadení; týmto sa nerozumejú 

konkrétne prijaté opatrenia ako výstupy týchto metód ani konkrétne 

klasifikácie pre jednotlivé informačné systémy a technické zariadenia, 

3. témy auditov, testovaní a bezpečnostných analýz informačných systémov 

a technických zariadení, 

d) sú informácie z politiky aktualizácií informačno-komunikačných technológií, 

ktorými sú 

1. periodicita aktualizácií softvéru, 

2. politika preberania a implementácie záplat softvéru, 

3. pravidlá testovania softvéru a hardvéru vrátane testovacích plánov, 

e) je politika správy aktív, ktorou je 

1. klasifikácia typov aktív, 

2. identifikácia aktív organizácie v zdokumentovanom rozsahu obsahujúca 

zoznam názvov aktív; takýmito informáciami nie sú iné podrobné 

informácie o aktívach, ani určenie lokality konkrétneho aktíva, 

3. identifikácia gestorov alebo vlastníkov konkrétnych aktív, 

4. metodika kategorizácie údajov podľa citlivosti, 

5. metodika kategorizácie informačných systémov alebo technických 

zariadení podľa kritickosti, 

6. všeobecné  pravidlá používania technických zariadení na súkromné účely, 

napríklad informácie či je takéto používanie možné alebo nie, ktorým 

zamestnancom je to umožnené; takýmito informáciami nie sú konkrétne 

ochranné postupy a opatrenia, 

7. pravidlá vyraďovania technických zariadení okrem vymazávania podľa § 1 

písm. b) desiateho bodu, 

f) je politika pre správu rizík v rozsahu 

1. používanej metodiky pre správu rizík, 

2. rámcových organizačných postupov, napríklad ktorá pozícia navrhuje 

riziká a ktorá pozícia ich schvaľuje, 

3. analýzy rizík aktív, ktorej údaje sú neaktuálne, 

g) je politika prístupu do informačných systémov, softvéru a hardvéru, najmä 

1. definície všeobecných štandardizovaných rolí a príslušných oprávnení, 

2. postupy pridelenia prístupu do informačných systémov, softvéru a hardvéru 

z externých priestorov, 

3. pravidlá pre správu a pripájanie mobilných zariadení, ktorými sú najmä 

notebooky, tablety, mobilné telefóny, USB a podobne, 

4. všeobecné odporúčania pre vytváranie bezpečných hesiel, 

h) je politika zálohovania v rozsahu všeobecnej metodiky zálohovania bez 

konkrétnych nastavení, najmä klasifikácia typov záloh a všeobecné frekvencie 

zálohovania, 



i) je procesná analýza elektronizácie poskytovaných služieb povinnej osoby, ktorou 

je 

1. smernica pre používateľov informačných systémov a technických 

zariadení, 

2. topológia siete v rozsahu rámcovej architektúry bez konkrétnych 

konfigurácií, umiestnení a detailov o prístupe, 

j) je historická bezpečnostná dokumentácia, ak už nie je platná pre akýkoľvek 

existujúci informačný systém alebo technické zariadenie povinnej osoby, 

k) sú informácie o hardvéri v zdokumentovanom rozsahu, najmä 

1. informácie o počtoch, typoch, modeloch, kapacite a parametroch 

výkonnosti hardvéru, 

2. účel použitia hardvéru, 

3. informácie o tom, ktorý hardvér sa používa v kombinácii s ktorým, 

4. zoznamy v rozsahu počtov a názvov reálne využívaného a nevyužívaného 

hardvéru, 

5. podmienky skladovania a starostlivosti o hardvér, napríklad klimatizácia a 

pravidelné čistenie, 

6. zdôvodnenie potreby nákupu hardvéru, 

l) sú informácie o softvéri a aplikáciách v zdokumentovanom rozsahu, najmä 

1. informácie o počtoch, typoch, oficiálnych názvoch, modeloch, aktuálnych 

verziách softvéru a výkonnosti softvéru; verziami sa rozumie úplné 

komerčné označenie produktov bez informácií o použitých aktualizáciách 

a záplatách, 

2. obchodné názvy alebo mená a priezviská výrobcov softvéru, 

3. počty zakúpených alebo vlastnených licencií, vrátane informácie o ich 

používaní, 

4. zdôvodnenie potreby nákupu softvéru a aplikácií, 

5. zoznamy v rozsahu počtov a názvov reálne využívaného a nevyužívaného 

softvéru a aplikácií, 

6. softvérové požiadavky pre používanie softvéru, najmä požiadavky na 

operačný systém, a hardvérové požiadavky pre používanie softvéru, 

m) sú informácie o používateľoch konkrétnych informačných systémov, aplikácií, 

softvéru a hardvéru, najmä 

1. počet používateľov, 

2. typy rolí alebo skupín používateľov, 

3. údaje o riadení prístupu, napríklad podmienky pre vytvorenie účtu, 

schvaľovacie postupy, mechanizmy prideľovania oprávnení, 



4. mená používateľov a ich priradenie do rolí alebo výpis konkrétnych 

oprávnení čítania, zápisu, spúšťania a podobne, ak tým nie je porušená 

ochrana osobných údajov, 

n) sú informácie určené nepriamo alebo prostredníctvom adresovania ich dátového 

nosiča alebo pamäťového média, ktorými sú napríklad pevné disky, CD, DVD 

alebo USB, 

1. v adresnom tvare zadané menom alebo rozsahom, napríklad požiadavkou 

„zašlite súbor bezpecnostna_politika.pdf“ v rozsahu súborov a informácií, 

ktoré sa podľa tohto predpisu sprístupňujú a neporušujú ani iné požiadavky 

sprístupňovania (napr. obchodné tajomstvo, ochranu osobných údajov), 

2. v neadresnom tvare, ktorého výstupom sú súbory, napríklad ako odpoveď 

na požiadavku „zašlite celý obsah priečinka XY z disku vášho zamestnanca 

YX“ alebo „zašlite obsah diskety X“ v rozsahu súborov a informácií, ktoré 

sa podľa tohto predpisu sprístupňujú a neporušujú ani iné požiadavky 

sprístupňovania (napr. obchodné tajomstvo, ochranu osobných údajov), 

o) záznamy alebo logy v rozsahu, v akom sú reálne vytvárané, ktorými sú 

1. vyťaženosť a kapacity informačného systému alebo technického 

zariadenia, napríklad frekvencia používania, priemerná vyťaženosť 

procesora, pamäte, pevného disku a podobne, 

2. štatistické informácie v rozsahu súborov a informácií, ktoré sa sprístupňujú 

podľa tejto vyhlášky, a neporušujú ani iné požiadavky sprístupňovania 

(napr. obchodné tajomstvo, ochranu osobných údajov), 

3. neaktuálne záznamy v celom rozsahu, pričom neaktuálnosťou sa rozumie 

neplatnosť pre existujúce informačné systémy a technické zariadenia, 

ktorými povinná osoba disponuje. 

p) sú informácie vytvárané na základe záznamov alebo logov, ak ide o informácie 

1. o tom, ktorá osoba zmenila informácie zverejňované alebo sprístupňované 

prostredníctvom príslušného informačného systému, kedy to urobila a ak je 

to zistiteľné aj v akom rozsahu to urobila, 

2. ktoré sa sprístupňujú podľa tejto vyhlášky a podľa zákona. 

 

§ 3 

Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018. 

Peter Pellegrini 

podpredseda vlády SR 

pre investície a 

informatizáciu 


