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1 Úvod
Prieskum stavu informačnej bezpečnosti vo verejnej správe v Slovenskej republike je vykonávaný na základe
plánu úloh, určených v dokumente Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR, ktorý bol schválený
uznesením vlády SR č. 570/2008. Hlavným cieľom prieskumov je získať aktuálne informácie o stave
informačnej bezpečnosti vo vybraných segmentoch NIKI (národná informačná a komunikačná
infraštruktúra) za účelom vypracovania návrhov a metodík smerujúcich k zlepšeniu skutkového stavu.
The survey on the state of information security in public administration is performed according to
tasks defined in the document National Strategy for Information Security in the Slovak Republic,
passed by Resolution No. 570/2008 of the Government of the Slovak Republic. The main objective
of the survey is to obtain up to date information on the state of information security in selected
segments of national information and communication infrastructure, for the purpose of preparing
proposals and methodics for improving the factual state.
Tento prieskum vo verejnej správe v Slovenskej republike je tretím tohto typu. Predchádzajúce prieskumy
boli vykonané v rokoch 2009 a 2011. Tohtoročný prieskum bol realizovaný v auguste a septembri 2013.
This survey is the third survey of this type. Previous surveys were performed in 2009 and 2011. This
year’s survey was conducted in August and September 2013.
Otázky prieskumu boli rozdelené do nasledujúcich oblastí, pokrývajúcich rôzne aspekty riadenia
informačnej bezpečnosti a činností súvisiacich s informačnou bezpečnosťou:
The questionnaire was divided into the following areas, covering various aspects of information
security management and activities related to information security:
1. Popis prostredia (14 otázok)
Respondents' characteristics and environment (14 questions)
2. Riadenie rizík (3 otázky)
Risk management (3 questions)
3. Riadenie incidentov (8 otázok)
Incident management (8 questions)
4. Riadenie zmien (8 otázok)
Change management (8 questions)
5. Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti (3 otázky)
Information security education (3 questions)
6. Súlad s legislatívou (7 otázok)
Compliance (7 questions)
Jedným z cieľov prieskumu je porovnať súčasný stav s výsledkami predchádzajúcich prieskumov. Preto boli
otázky zväčša rovnaké ako v roku 2011, niekde formulačne spresnené na základe predchádzajúcich
skúseností z vyhodnocovania.
One objective of the survey is to compare the present situation with the results of previous surveys.
Therefore the questions were mostly the same as in 2011, some with refined formulations based on
our experience from previous survey.
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V prieskume poskytlo odpovede celkovo 179 respondentov. V súhrne až 83 % dotazníkov vyplnili
zamestnanci, prípadne riadiaci pracovníci, ktorí sa priamo podieľajú na riadení informačnej bezpečnosti vo
svojich organizáciách.
The questionnaires were filled out by 179 respondents. Overall, 83 % of the questionnaires were
filled out by employees or senior employees who directly participate in information security
management in their organizations.
Tento dokument obsahuje výsledky štatistického spracovania zaslaných dotazníkov. Štruktúra dokumentu
kopíruje štruktúru dotazníka. V poslednej kapitole sú uvedené vybrané prierezové štatistiky podľa
pôsobnosti (typu) organizácie, jej veľkosti a podľa veľkosti IT odboru/oddelenia.
This document contains the results of statistical processing of submitted questionnaires. The
structure of the document follows the structure of the questionnaire. The last chapter presents
selected horizontal statistics according to the type of organization, its size, and the size of IT
department.
Vyhodnotenie dotazníkov zahŕňalo aj riešenie vnútorne protirečivých odpovedí respondentov, normalizáciu
niektorých odpovedí na konkrétnu škálu (najmä v prípadoch, keď respondenti využili na odpoveď voľný
text), v niektorých prípadoch boli viaceré odpovede spojené do väčších skupín.
The processing of questionnaires also included resolving internally contradictory answers,
normalization to defined scale (especially in cases when the respondents used free text answer), in
some cases multiple answers were joined together to form larger groups.
Podrobné vyhodnotenie prieskumu možno nájsť v jednotlivých kapitolách, niektoré vybrané pozitívne
a negatívne zistenia si však zaslúžia samostatnú zmienku na tomto mieste.
Detailed results can be found in the respective chapters. However, selected positive and negative
findings deserve an individual mention here.
Vybrané pozitívne zistenia:
Selected positive findings:


Nárast podielu tých organizácií, ktorých smernica o ochrane osobných údajov nie je staršia ako dva
roky (zo 70 % v roku 2011 na 81 % v súčasnom prieskume).
Increase in the share of those organizations, whose personal data policies are not older than two
years (from 70 % in 2011 to 81 % in the present survey).



Dlhodobo klesá podiel organizácií bez auditu alebo s auditom vykonaným pred troma rokmi (alebo
ešte skôr). V aktuálnom prieskume to bolo 47 % organizácií (oproti 52 % v roku 2011 a 56 % v roku
2009). To je nepochybne pozitívny trend, hoci absolútne hodnoty sú stále privysoké.
The share of organizations without an audit or with at least three years old audit declines. In the
present survey it is 47 % of organizations (comparing with 52 % in 2011 and 56 % in 2009). This is,
without doubt, a positive trend, even though the absolute numbers are still high.



Pokles podielu organizácií bez určenej zodpovednosti za riešenie bezpečnostných incidentov (z 12 %
v roku 2011 na 7 % v roku 2013).
The survey revealed a decline in the share of organizations without assigned responsibility for
security incidents handling (from 12 % in 2011 to 7 % in 2013).
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Pri poučení zamestnancov o pravidlách bezpečného používania informačných systémov vzdelávania
sa organizácie viac spoliehajú na školenia a menej na samoštúdium svojich pracovníkov.
The organizations rely more on a formalized training rather than self-study for educating their
employees on secure use of information systems.

Vybrané negatívne zistenia:
Selected negative findings:


Všeobecným negatívnym zistením je stagnácia vo väčšine oblastí; napriek tomu, že situácia nie je
ideálna, existuje priestor na zlepšovanie. Väčšina otázok priniesla výsledky, ktoré sa príliš nelíšia od
výsledkov predchádzajúceho prieskumu.
A general negative finding is the stagnation in most areas, even if there is a room for improvement.
Majority of questions brought results that do not differ to much from the results of the previous
survey.



Pokles podielu tých organizácií, ktoré aktualizovali svoje bezpečnostné smernice v ostatnom roku,
a to zo 48 % v roku 2011 na 40 % v súčasnom prieskume.
Decrease of the share of organizations that updated their security policies in the last year, from
48 % in 2011 to 40 % in the present survey.



Dlhodobá stagnácia pri dokumentovaní rizík – formálne zdokumentované riziká nemá 30 %
organizácií (v roku 2009 to bolo tiež 30 %, v roku 2011 to bolo 24 %).
Long-term inactivity in identifying risks – 30 % of organizations do not have their risks identified
formally (30 % in 2009, 24 % in 2011).



Potvrdenie negatívneho trendu a pokles podielu organizácií, ktoré mali aspoň v jednom projekte za
ostatné dva roky explicitne definované bezpečnostné požiadavky (z 50 % v roku 2009 a 43 % v roku
2011 na 41 % v súčasnom prieskume).
Confirmation of negative trend and decline in the share of organization that used explicitly defined
security requirements in at least one project in last two years (from 50 % in 2009 and 43 % in 2011
to 41 % in the present survey)

6

2 Charakteristika prostredia
Prvá časť dotazníka mapuje charakteristiky jednotlivých respondentov – pôsobnosť organizácie, jej veľkosť,
počet informačných systémov, spravovaných osobných počítačov a pod. Spôsob riešenia informačnej
bezpečnosti je ovplyvnený, okrem subjektívneho prístupu vedenia organizácie, aj charakterom organizácie
a úlohami, ktoré plní, či súvisiacim legislatívnym rámcom.
V prieskume poskytlo odpovede celkovo 179 respondentov (po odstránení duplicitne vyplnených
dotazníkov). Rozdelenie organizácií z hľadiska pôsobnosti zobrazuje graf 1. V kategórií „iná“ sú prevažne
príspevkové alebo rozpočtové organizácie, prípadne organizácie zriadené zákonom. Významnou zmenou
oproti predchádzajúcemu prieskumu bola úprava pôsobnosti organizácie v prípade, že samotní respondenti
uviedli chybnú klasifikáciu. Celkovo bolo opravených 30 hodnôt. Oproti predchádzajúcemu prieskumu bola
navyše spresnená pôsobnosť organizácií pridaním možnosti „iné organizácie v zriaďovateľskej alebo
zakladateľskej pôsobnosti iných organizácií“ (takýchto organizácií bolo v prieskume 31). Domnievame sa, že
tieto zmeny napomohli k väčšej výpovednej hodnote výsledkov prieskumu.

iná
14

mesto/obec
13

iné organizácie v
zriaď. alebo zakl.
pôsobnosti iných
organizácií
31

ústredná štátna
správa
15
špecializovaná
miestna štátna
správa
32
miestna štátna
správa
12
školy

VÚC
5
poskytovatelia
zdravotníckej
starostlivosti
47
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Graf 1. Pôsobnosť respondentov prieskumu v roku 2013
Počet zamestnancov jednotlivých organizácií bol distribuovaný tak, ako uvádza tabuľka 1. Oproti
predchádzajúcemu prieskumu je medzi respondentmi menej malých organizácií, t. j. s menej ako 100
zamestnancami, a naopak, viac organizácií so 100 až 499 zamestnancami.
Počet zamestnancov
menej ako 100
100 – 499
500 – 999
1000 a viac

Počet organizácií
87
63
11
18

Tabuľka 1. Počet organizácií podľa počtu zamestnancov

7

Rozsah a zložitosť IT prostredia organizácie môžeme nepriamo charakterizovať existenciou a veľkosťou IT
oddelenia (počtom IT zamestnancov), počtom spravovaných informačných systémov (v ďalšom texte aj IS)
a počtom osobných počítačov (v ďalšom texte aj PC). Otázky v dotazníku smerovali k počtu informačných
systémov, resp. počtu pracovných staníc koncových používateľov, ktoré spravuje IT oddelenie. Keďže najmä
v otázke počtu IS bol v minulosti veľký rozptyl odpovedí (aj pre veľkosťou a typom porovnateľné
organizácie), otázka bola v prieskume spresnená interpretáciou pojmu informačný systém, vychádzajúcou
zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Napriek tomu boli pri interpretácii
pojmu niektorými respondentmi nejasnosti. Tabuľka 2 uvádza mediány počtov pre jednotlivé typy
organizácií tak, aby sa eliminoval vplyv extrémnych hodnôt malého počtu respondentov.

Typ organizácie
mesto/obec
ústredná štátna správa
špecializovaná miestna štátna správa
miestna štátna správa
školy
poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti
VÚC
iné organizácie v zriaďovateľskej alebo
zakladateľskej pôsobnosti iných organizácií
iná

Veľkosť IT
oddelenia
oddelenia
1
10
1
1
2
1
6

Počet IS

2
3

Počet PC

2
17
10
9
8
6
12

23
420
34
33
114
90
250

4
6

160
178

Tabuľka 2. Vybrané charakteristiky organizácií (mediány)
Parametre z tabuľky 2 nemožno považovať za všeobecne reprezentatívne charakteristiky pre jednotlivé typy
organizácií. Napriek zhodnému typu sa môžu organizácie navzájom diametrálne líšiť; napríklad univerzity
a stredné školy, mestá a malé obce, nemocnice s poliklinikou a liečebne atď. Podrobnejšie členenie však nie
je nutné, vzhľadom na následný nereprezentatívny počet respondentov. Preto tabuľka 2 slúži výlučne ako
orientačný obraz respondentov prieskumu.
Pre interpretáciu výsledkov počítaných nad množinou všetkých respondentov a ich porovnanie s výsledkami
predchádzajúceho prieskumu sú zaujímavé všeobecnejšie charakteristiky. Celkový počet zamestnancov,
ktorý respondenti uviedli vo svojich odpovediach, je 101 585 (oproti 78 259 v roku 2011) a počet
spravovaných PC je 52 303 (oproti 58 285 v roku 2011). Podiel organizácií uvádzajúcich väčší počet PC než
zamestnancov zostal v podstate nezmenený – 44 % (v roku 2011 to bolo 45 %). Prieskum priniesol historicky
najvyšší podiel organizácií, ktoré nemajú žiadneho zamestnanca na IT oddelení – 25 % (oproti 14 % v roku
2011 a 21 % v roku 2009). Tento rozdiel je primárne spôsobený inou skladbou respondentov.

2.1 Informačné systémy – IS s osobnými údajmi a ISVS
Otázku o počte prevádzkovaných IS, ktoré spracúvajú osobné údaje v zmysle zákona 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predtým zákon 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) zodpovedalo 164 respondentov. Opätovne
takmer všetky organizácie (96 %) uviedli, že prevádzkujú aspoň jeden takýto informačný systém. Priemerný
počet takýchto IS v odpovediach je 6,4 a medián 4 IS. Konkrétne hodnoty odpovedí boli od 0 po 160, pričom
traja respondenti uviedli väčší počet IS ako 30 (presnejšie 37, 44, 160). V prvých dvoch prípadoch ide
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o ústredné orgány štátnej správy, v prípade organizácie s najväčším počtom uvádzaných IS, spracúvajúcich
osobné údaje, ide pravdepodobne o inú interpretáciu pojmu informačný systém.
Na otázku o počte prevádzkovaných informačných systémoch verejnej správy (ďalej aj ISVS), v zmysle
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov,
odpovedalo 143 respondentov. Aspoň jeden ISVS prevádzkuje väčšina organizácií (69 %), čo je významný
pokles oproti predchádzajúcemu prieskumu. Domnievame sa, že pokles možno pripísať lepšiemu
povedomiu o ISVS medzi respondentmi (hoci aj v tomto prípade sa našli 2 organizácie deklarujúce viac ako
40 ISVS, pričom ich pôsobnosť tomu nezodpovedá). Celkový priemer odpovedí 5,5 ISVS je spôsobený
niekoľkými respondentmi s väčším uvádzaným počtom ISVS, keďže medián odpovedí je realistický 1 ISVS
(posun oproti 2011, keď bol medián 6 ISVS).
IS spracúvajúce
osobné údaje

96%
95%

2013
2011

69%

IS verejnej správy

87%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 2. Organizácie s informačnými systémami s osobnými údajmi a ISVS

2.2 Rozpočet na informačnú bezpečnosť
Na otázku o podiele informačnej bezpečnosti na IT nákladoch organizácie odpovedalo 153 respondentov.
Po skúsenostiach s rôznorodými odpoveďami v minulom prieskume boli respondenti inštruovaní tak, aby
uviedli niektorý z percentuálnych intervalov.

viac ako 15%

3%

10-15%

5%

5-10%

22%

do 5%

66%

0

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Graf 3. Podiel informačnej bezpečnosti na rozpočte IT
Neprekvapuje, že výdavky na informačnú bezpečnosť obvykle nepresahujú 5% rozpočtu IT. Organizácie sú
primárne nútené vynakladať prostriedky na zabezpečenie požadovanej funkčnosti a prevádzkyschopnosti IS
a na prispôsobovanie IS zmenám. V napätých finančných podmienkach verejnej správy sa v blízkej
budúcnosti pravdepodobne podiel výdavkov na informačnú bezpečnosť ani nebude zvyšovať.

2.3 Zodpovednosť za riadenie informačnej bezpečnosti
V organizáciách je za informačnú bezpečnosť najčastejšie zodpovedné IT oddelenie. Graf 4 zobrazuje
podrobnejšie výsledky v tejto oblasti. Na túto otázku odpovedalo 167 respondentov. Najvýznamnejšími
zmenami oproti predchádzajúcemu prieskumu je mierny pokles podielu odpovedí v kategórii „oddelenie IT“
a naopak nárast podielu odpovedí v kategórii „iné oddelenie“. V kategórii „iné oddelenie“ respondenti
uvádzali rôznorodé odpovede – napríklad sekretariát/kancelária štatutára, odbor organizačný
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a ekonomický, odbor organizačno-dokumentačný, externý dodávateľ, prevádzkový úsek, konkrétne
poverená osoba atď.
Výsledky sú čiastočne skreslené tým, že časť organizácií nemá samostatné IT oddelenie. To znamená, že
viaceré odpovede priradili zodpovednosť za informačnú bezpečnosť inému oddeleniu, hoci reálne
zodpovednosť majú informatici. Existencia IT oddelenia zvyšuje pravdepodobnosť, že toto oddelenie bude
zodpovedať za informačnú bezpečnosť. Napríklad v organizáciách, ktorých IT oddelenie má aspoň 4
pracovníkov, je toto oddelenie zodpovedné za informačnú bezpečnosť v 55 % prípadov (27 zo 46
organizácií).
44%

oddelenie IT

35%

iné oddelenie
špecifický zamestnanec bez
oddelenia

30%
2013

13%
13%
10%
10%

žiadne oddelenie

2011
2009
19%

6%
5%
3%
5%
8%
9%

oddelenie bezpečnosti
ekonomické alebo finančné
oddelenie
oddelenie
vnútorných/centrálnych služieb

22%

15%

0%

48%

0%
1%
0%

4%
10%

20%

30%

40%

50%

Graf 4. Oddelenie zodpovedné za informačnú bezpečnosť
Ďalšia otázka v prieskume smerovala k pozícii konkrétnej osoby zodpovednej za informačnú bezpečnosť.
Oproti predchádzajúcemu prieskumu poklesol podiel organizácií, kde je to niekto z oddelenia IT alebo
informatik v prípade, že organizácia nemá samostatné oddelenie IT (zo 64 % v roku 2011 na 53 % v roku
2013). Prípady interných informatikov v organizáciách bez vlastného oddelenia IT boli zaradené do
kategórie „informatik/radový člen odboru IT“. Negatívnym javom je nárast podielu organizácií, kde
zodpovednosť nie je jednoznačne priradená, resp. zodpovedný nie je nikto – v podstate nastal návrat
k hodnotám z roku 2009 (presnejšie, výsledky boli 18 % v roku 2009, 11 % v roku 2011 a 16 % v roku 2013).
Pomerne početná voľba „iný zamestnanec“ zahŕňa zvyčajne štatutára v prípade menších organizácií,
prípadne vedúceho pracovníka odboru zodpovedného za informačnú bezpečnosť v tých organizáciách, kde
túto zodpovednosť nemá oddelenie IT, externistov z nadriadených organizácií alebo z dodávateľských
firiem. Na túto otázku odpovedalo v prieskume všetkých 179 respondentov.
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43
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riadiaci
zamestnanec
odboru IT
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18
špecialista nemanažérska
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5
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29

iný zamestnanec
32

Graf 5. Osoba zodpovedná za informačnú bezpečnosť

2.4 Úroveň riešenia informačnej bezpečnosti z pohľadu organizácie
Vlastné vnímanie samých seba je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje to, či sa organizácia informačnej
bezpečnosti chce/bude venovať. Na otázku, ako svoju úroveň riešenia informačnej bezpečnosti vnímajú
samotné organizácie odpovedalo 167 respondentov. Podrobné výsledky za jednotlivé typy organizácií sú
uvedené v tabuľke 3 (pre zvýšenie prehľadnosti sú nulové percentá v tabuľke vynechané).

Typ organizácie
mesto/obec
ústredná štátna správa
špecializovaná miestna štátna
správa štátna správa
miestna
školy
poskytovatelia zdravotníckej
starostlivosti
VÚC
iné organizácie v zriaďovateľskej
alebo zakladateľskej pôsobnosti
iných
iná organizácií

Úroveň riešenia informačnej bezpečnosti
výborná
dobrá
ani dobrá
nízka nedostatočná
ani zlá

83,3%
42,9%
76,7%
50,0%
60,0%
58,1%
80,0%

16,7%
14,3%
20,0%
30,0%
30,0%
23,3%

6,9%

48,3%

14,3%

42,9%

21,4%
10,0%
4,7%

14,3%
3,3%
10,0%
10,0%
11,6%
20,0%

7,1%

27,6%

10,3%

6,9%

28,6%

14,3%

2,3%

Tabuľka 3. Úroveň riešenia informačnej bezpečnosti v organizácii (pre jednotlivé typy organizácií)
Z tabuľky vidno, že vo verejnej správe prevláda optimizmus a pozitívny pohľad na stav informačnej
bezpečnosti. Globálne až 65 % organizácií hodnotí svoju situáciu ako výbornú alebo dobrú; to je nárast
oproti predchádzajúcemu prieskumu, keď sa takto ohodnotilo 62 % respondentov. Podiel respondentov
s hodnotením „nízka“ alebo „nedostatočná“ taktiež vzrástol z 9 % v roku 2011 na 13 % v roku 2013. Pri
zohľadnení typu organizácie sú najoptimistickejšie mestá a obce.
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Okrem výsledkov iných otázok prieskumu prehnanému optimizmu odporuje aj fakt, že bezpečnostné
smernice za ostatný rok aktualizovalo 40 % respondentov; to je navyše pokles oproti roku 2011, kedy tak
urobilo 48 % respondentov. Na túto otázku odpovedalo v prieskume 166 respondentov, z nich 9 % uviedlo,
že bezpečnostné smernice nemá.
áno
40%

nie
51%

nemáme
bezpečnostné
smernice
9%

Graf 6. Bezpečnostné smernice aktualizované v ostatnom roku
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3 Riadenie rizík
Dôležitou súčasťou riadenia informačnej bezpečnosti je správa rizík. Riziká súvisiace s informačnokomunikačnými systémami má formálne zdokumentovaných 70 % organizácií (graf 7). Táto hodnota
dlhodobo zostáva bez podstatnej zmeny. Na otázku odpovedalo všetkých 179 respondentov.
Prekvapujúcim faktom je, že v prípade organizácií s aspoň 500 zamestnancami má formálne
zdokumentované riziká len 66 % z nich. Pritom absenciu formálnych dokumentov by sme skôr očakávali
v organizáciách s menším počtom zamestnancov.
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Graf 7. Organizácia má formálne zdokumentované riziká
Oproti predchádzajúcemu prieskumu poklesol počet organizácií, ktoré deklarujú formálne zdokumentované
riziká, avšak zároveň nikdy nevykonali analýzu rizík (celkovo 2).
Pravidelná aktualizácia a prehodnocovanie analýzy rizík umožňujú reagovať na zmeny prostredia,
informačných systémov a hrozieb, a následne umožňujú zohľadniť meniace sa riziká v konkrétnych
bezpečnostných opatreniach. Výsledky a porovnanie s predchádzajúcimi prieskumami sumarizuje graf 8 (na
otázku odpovedalo 178 respondentov).
2013
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23%
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24%
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Graf 8. Kedy bola naposledy vykonaná analýza rizík
V prípade, že ostatná analýza rizík bola vykonaná pred viac ako 2 rokmi, obvykle respondenti uvádzali
v odpovediach 3 až 5 rokov. Našli sa však aj staršie analýzy rizík: najstaršie sú analýzy z rokov 2004 až 2006
(celkovo 4). Odpovede, že analýza rizík práve prebieha alebo bola práve dokončená (celkovo 8
respondentov), boli zaradené do skupiny „pred polrokom“. Do vyhodnotenia neboli zarátané nekonkrétne
odpovede typu „pri zmene hardvéru“, alebo ak respondent neuviedol identifikovateľný časový údaj.
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Počet organizácií, ktoré nikdy analýzu rizík nevykonali, v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom mierne
vzrástol. Napriek tomu je potešiteľný fakt, že podiel analýz rizík nie starších ako dva roky vzrástol zo 65 %
(v roku 2011) na 72 % (v roku 2013). Treba však priznať, že podiel organizácií s ideálnym stavom aktualizácie
analýz rizík, zodpovedajúcim možnostiam „pred pol rokom“ a „pred rokom“, sa v podstate nezmenil
(zo 42 % na 43 %).
Zaujímavý posun nastal v tom, kto analýzu rizík vykonal: oproti predchádzajúcim prieskumom sa zvýšil
podiel interne vykonaných analýz rizík, konkrétne z 51 % v roku 2011 na 58 % teraz. Interná analýza rizík je
nepochybne lacnejšia, realizovaná možno aj s podrobnejšou znalosťou organizácie ako v prípade externej
analýzy rizík. Na druhej strane je otázne, či organizácia disponuje kvalifikovanými pracovníkmi pre
vykonanie analýzy rizík. V prípade, ak analýzu rizík vykonáva dodávateľ informačného systému, je namieste
otázka objektivity dodávateľa.
Graf 9 ukazuje distribúciu odpovedí podrobnejšie. V porovnaní s prechádzajúcim prieskumom sú rozdiely
pre jednotlivé kategórie zanedbateľné. Na otázku odpovedalo 179 respondentov. Vo vyhodnotení boli
ignorované odpovede tých organizácií, ktoré analýzu rizík nikdy nevykonali – celkovo výsledky odrážajú
odpovede 153 respondentov.
oddelenie IT
alebo
informatik; 43%

iné oddelenie;
9%
oddelenie
kontroly, revízie
alebo auditu;
3%

oddelenie
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Graf 9. Autor ostatnej analýzy rizík
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4 Riadenie incidentov
Vnímanie bezpečnostných incidentov je zvyčajne podmienené kultúrou organizácie v oblasti informačnej
bezpečnosti. Niektoré organizácie incidenty riešia ad-hoc a len vtedy, ak majú vplyv na prevádzku
a funkčnosť IT služieb. Iné organizácie bezpečnosť monitorujú a riešia incidenty pri ich výskyte, pričom sa
snažia z incidentov poučiť a ďalším v budúcnosti predchádzať alebo zmierňovať ich dopady prijatím
vhodných preventívnych opatrení. Takáto ideálna situácia pri riadení incidentov je však málokde.
Opätovne sa potvrdilo, že rôzne organizácie vnímajú konkrétnu udalosť vo svojom IT prostredí rôzne.
Bezpečnostný incident v jednej organizácii je mimoriadna udalosť, v druhej bežná prevádzková záležitosť
a v tretej si túto udalosť ani nevšimnú. Na otázku o počte incidentov zaznamenaných za ostatný rok
odpovedalo všetkých 179 respondentov, pričom traja nevedeli počet ani odhadnúť. Celkovo 7 odpovedí
uvádzalo počet incidentov 100, prípadne väčší (maximum bolo 1000 bezpečnostných incidentov).
V dotazníku sme žiadali uviesť fakt, či je uvedený počet incidentov odhadom – takýchto odpovedí bolo
26 %. Je málo pravdepodobné, že až 74 % organizácií má presnú evidenciu všetkých bezpečnostných
incidentov. Uvedenú skutočnosť možno skôr pripísať opomenutiu pri vypĺňaní dotazníka.
Podiel respondentov uvádzajúcich nulový počet bezpečnostných incidentov je 30 %. Oproti
predchádzajúcim prieskumom došlo k opätovnému poklesu (65 % v roku 2009 a 45 % v roku 2011). Zároveň
vzrástol priemerný počet zaznamenaných bezpečnostných incidentov. Ukazuje sa, že organizácie sú
schopné detegovať bezpečnostné incidenty lepšie ako v minulosti. Navyše, väčšina organizácií, ktoré
uvádzajú nulový počet bezpečnostných incidentov, zároveň hovoria o incidentoch a ich dopadoch v ďalších
otázkach tejto časti dotazníka.
Používatelia nahlásili 45 % bezpečnostných incidentov. Pravdepodobne ide najmä o incidenty súvisiace
s nedostupnosťou informačných systémov a rôznymi výpadkami (hardvéru, napájania a pod.)
s priamočiarym a viditeľným dopadom na používateľa.

4.1 Správy o bezpečnostných incidentoch vedeniu organizácie
Správy o bezpečnostných incidentoch slúžia primárne na informovanie vedenia organizácie. Správy
poskytujú spätnú väzbu o kvalite riadenia (bezpečnostných) incidentov. Zároveň pomáhajú budovať
povedomie o informačnej bezpečnosti a vedenie môže prevziať svoj diel zodpovednosti za riadenie
informačnej bezpečnosti.
Respondenti mohli v otázke na frekvenciu poskytovania súhrnnej správy o bezpečnostných incidentoch
označiť aj viacero odpovedí. Najčastejším spôsobom je poskytovanie súhrnnej správy podľa potreby,
v prípade závažnejšieho incidentu. Pozitívne možno hodnotiť fakt, že v porovnaní s minulým prieskumom
vrástol počet pravidelne predkladaných správ (v ročnej perióde), ako aj počet organizácií, kde je vedenie
informované pri akomkoľvek incidente. Na otázku odpovedalo 179 respondentov.
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Graf 10. Poskytovanie súhrnnej správy o bezpečnostných incidentoch vedeniu
Podiel respondentov, ktorí nikdy súhrnnú správu o bezpečnostných incidentoch neposkytli, stagnuje
(rozdiel v počte odpovedí je zanedbateľný). Absencia takejto správy je pochopiteľná v organizáciách
s malým počtom pracovníkov. Menej potešiteľné je, že polovica z respondentov s odpoveďou „nikdy“ sú
organizácie s viac ako 200 pracovníkmi. Na druhej strane 14 z celkovo 19 takýchto respondentov má IT
oddelenie s menej ako 3 zamestnancami.
Tri najčastejšie spôsoby podávania správy o bezpečnostných incidentoch sú uvedené v tabuľke 4, pričom
celkovo na túto otázku odpovedalo 165 respondentov. Situácia sa v porovnaní s minulým prieskumom
v podstate nezmenila.
Spôsob podávania správy
Neformálne ústne
Formálne písomne
Manuálne elektronicky (napr. e-mailom)

Počet organizácií
72
39
31

Tabuľka 4. Spôsob podávania správy o bezpečnostných incidentoch

4.2 Zodpovednosť za riešenie bezpečnostných incidentov
Informatik, či už vedúci oddelenia/odboru IT, jeho radový alebo vyhradený pracovník v rámci samostatného
odboru/oddelenia IT alebo mimo neho, zodpovedajú za riešenie bezpečnostných incidentov v 58 %
organizácií. V možnosti „radový člen odboru IT“ sú zahrnutí aj informatici a správcovia IT v tých
organizáciách, ktoré nemajú samostatný odbor IT. Možnosť „iný zamestnanec“ zahŕňa vedúcich alebo
referentov iných odborov a oddelení, prípadne pracovníkov nadriadených organizácií. Povzbudivým faktom
je pokles podielu organizácií bez určenej zodpovednosti za riešenie bezpečnostných incidentov (z 12 %
v roku 2011 na 7 % v roku 2013). Na otázku odpovedalo 179 respondentov.
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Graf 11. Zodpovednosť za riešenie bezpečnostného incidentu

4.3 Najzávažnejšie incidenty
Prieskum potvrdil trend z predchádzajúcich rokov, keď postupne klesá podiel organizácií, ktoré na otázku
o výskyte najzávažnejšieho incidentu za posledný rok neodpovedali, alebo uviedli, že sa žiadny závažný
incident nevyskytol. Či už tento fakt možno pripísať väčšej ochote priznať incident, či zlepšenej schopnosti
incidenty detegovať alebo skutočnému nárastu incidentov, podiel organizácií bez odpovede alebo incidentu
postupne klesol z 55 % v roku 2009 a z 37 % v roku 2011 na 9,5 % v roku 2013. Na otázku odpovedalo 170
respondentov, pričom niektorí respondenti uviedli v dotazníku viacero incidentov napriek tomu, že otázka
smerovala k najzávažnejšiemu incidentu (v takom prípade bola do vyhodnotenia započítaná prvá odpoveď).
Graf 12 uvádza početnosť najzávažnejších incidentov.
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Graf 12. Početnosť najzávažnejších incidentov
Uveďme niektoré postrehy k odpovediam na túto otázku dotazníka.


Kategória „vírus“ zahŕňa všetky počítačové infiltrácie a prekvapujúco sa prepadla na tretie miesto,
pričom v oboch predchádzajúcich prieskumoch boli (najzávažnejšie) incidenty tohto typu
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jednoznačne najpočetnejšie. Vysvetlením by mohla byť zlepšujúca sa antivírusová ochrana
v jednotlivých organizáciách s tým, že infiltrácie sú bez väčších ťažkostí (automaticky) vyriešené.
Kategória „porucha hardvéru“ zahŕňa zlyhania diskov, serverov, sieťových zariadení, UPS a pod.
Podľa výsledkov prieskumu sú zlyhania hardvéru najčastejším a najzávažnejším problémom, ktorý
organizácie musia riešiť. V tejto súvislosti je potrebné zmieniť sa, že štyri zo šiestich odpovedí
v kategórii „iné“ sa týkajú porúch alebo výpadkov klimatizácie.
Výpadok elektrickej siete zahŕňa hlavne lokálne výpadky (napr. elektrické napájanie serverov), ale aj
výpadky väčšieho rozsahu spôsobené bleskom, povodňami a pod. Z hľadiska prieskumu ide o druhú
najpočetnejšiu kategóriu.
V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami je potešiteľný pokračujúci pokles softvérových chýb
a zlyhaní (v roku 2009 to bola druhá a v roku 2011 piata najpočetnejšia kategória).

Dlhodobo možno pozorovať, že najzávažnejšie incidenty sú tie, ktoré majú dopad na dostupnosť
informačných systémov alebo IT infraštruktúry. Cielené investície do vhodnej formy redundancie, záložných
zdrojov, zmluvných servisných záväzkov s dodávateľmi mohli by pomôcť zmierniť práve tieto incidenty.
Samozrejme, niektoré incidenty budú vždy „najzávažnejšie“, a nakoniec ide len o to, aby ich dopady boli
zvládnuteľné a pokiaľ možno predvídateľné.
Celkovo 164 respondentov uviedlo jeden alebo viacero dopadov najzávažnejších incidentov na organizáciu
(15 respondentov uviedlo, že dopad nebol žiadny). Vzhľadom na najčastejšie uvádzané incidenty sú
prirodzene najčastejšími dopadmi tie, ktoré súvisia s nedostupnosťou.
Dopad incidentov na organizáciu
nedostupnosť IS
nedostupnosť internetového pripojenia
nedostupnosť siete
nedostupnosť elektronickej pošty
strata pracovného času
strata údajov
finančná strata
iné
zmena organizácie bezpečnosti IT
poškodenie dobrého mena

Počet organizácií
88
73
58
57
48
10
9
6
5
4

Tabuľka 5. Dopad najzávažnejších incidentov na organizáciu
Dodajme, že v tabuľke 5 sa tri prípady z kategórie „iné“ týkajú nedostupnosti webovej stránky organizácie.
Opäť sa našli organizácie, kde incidenty viedli k zmene organizácie bezpečnosti IT (vrátane prijatia
dodatočných bezpečnostných opatrení).
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Správy o riešení incidentov sú podávané primárne štatutárovi (nárast z 34 % v roku 2011 na 47 % v roku
2013), prípadne niektorému z vedúcich pracovníkov, pričom v takmer rovnakej miere je to riadiaci
pracovník v oblasti IT alebo iný riadiaci pracovník. V rámci útvaru IT zostáva podávanie priebežných správ
o riešení incidentov v takmer 27 % prípadov (nárast oproti 23 % v roku 2011). Podotknime, že v kategórii
„útvaru/pracovníkovi pre informačnú bezpečnosť“ sú zahrnuté tak prípady samostatného
odboru/oddelenia informačnej bezpečnosti (alebo bezpečnosti ako takej), ako aj prípady bezpečnostného
správcu, bezpečnostnej rady a pod. Napriek tomu sa takýchto prípadov vyhradených alebo formalizovaných
bezpečnostných štruktúr vyskytlo málo. Celkovo na túto otázku odpovedalo 179 respondentov, pričom
dvaja uviedli, že správy nie sú podávané nikomu (rovnako ako v predchádzajúcom prieskume).

štatutárovi 47%
útvaru/
pracovníkovi
pre informačnú
bezpečnosť 4%

inému
pracovníkovi
4%

riadiacemu
pracovníkovi
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pracovníkovi
17%

pracovníkovi
odboru IT 7%

nikomu 1%

Graf 13. Komu sú podávané správy o riešení incidentov
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5 Riadenie zmien
Bezpečnostné požiadavky na informačný systém alebo IT projekty majú byť vo všeobecnosti definované
spolu s požiadavkami na funkčnosť a iné črty riešenia. V opačnom prípade sú bezpečnostné požiadavky
napĺňané s vyššími nákladmi alebo sú (obvykle) ignorované. So zmenami v informačných systémoch a IT
infraštruktúre sú spojené isté riziká – ich identifikácia a prípadné zdokumentovanie je predpokladom
prijatia vhodných opatrení na zníženie ich dopadov alebo pravdepodobnosti ich naplnenia.
Výsledky prieskumu potvrdzujú negatívny trend, keď klesá podiel tých organizácií, ktoré mali aspoň
v jednom projekte explicitne definované bezpečnostné požiadavky, ako aj organizácií, ktoré analyzovali
a zdokumentovali bezpečnostné riziká. Poznamenajme, že otázky sa týkali projektov realizovaných
za ostatné dva roky. Prieskum neidentifikuje príčiny tohto trendu a je otázne, či dôvodom je organizáciami
pociťovaná zbytočnosť takýchto činností, nedostatok kapacít, úplné spoľahnutie sa na dodávateľa alebo iné
dôvody. Na obe otázky odpovedalo všetkých 179 respondentov, pričom v 7 prípadoch uviedli, že projekty
neriešia a otázky sa ich netýkajú, alebo na otázku nevedeli odpovedať.
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Graf 14. V aspoň jednom projekte za ostatné dva roky boli vykonané uvedené činnosti
Ďalšia otázka v prieskume cielila na zdroje, na základe ktorých organizácie definujú bezpečnostné
požiadavky. V tomto prípade mohli respondenti zvoliť aj viacero možností a na otázku odpovedalo 177
respondentov, 2 respondenti neuviedli žiadny zdroj. Najčastejším zdrojom bol opätovne zákon o ochrane
osobných údajov (v oboch verziách – predchádzajúci Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a nový Zákon č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov). Pozitívne hodnotíme fakt, že nový zákon označil rovnaký počet
respondentov ako starý, čo svedčí o vysokom povedomí vo verejnej správe o novej legislatívnej norme.
Druhým najčastejším zdrojom bezpečnostných požiadaviek je platný výnos Ministerstva financií č. 312/2010
Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Graf 15 porovnáva situáciu s minulým
prieskumom. Keďže počet respondentov bol v oboch prieskumoch takmer totožný (180 a 179), možno
získané počty priamo porovnávať.

20

Zákon 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov

127

Zákon 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov

127
160

Výnos MF č. 312/2010 Z. z.
o štandardoch pre ISVS

96
121
88
82

dodávateľ informačných systémov
Výnos MF č. MF/013261/2008-132
o štandardoch pre ISVS

73
101

Výnos MDPT č. 1706/M-2006
o štandardoch pre ISVS

2013

48
66

2011

35
33

externý poradca

26
21

ISO/IEC 17799, 27001, 27002

14

ISO/IEC TR 13335

23

ITIL

12
9

iný

9
11
0

30

60

90

120

150

180

Graf 15. Zdroje pre definovanie bezpečnostných požiadaviek
Najvýraznejšími zmenami oproti minulému prieskumu sú značný pokles vplyvu zákona o ochrane osobných
údajov (z 89 % v roku 2011 na 71 % v roku 2013 pre platné znenie zákona), ako aj vplyvu výnosov
Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (zo 67 % v roku 2011 na 54 %
v roku 2013 pre platné znenie výnosu). Dôvody možno hľadať v neúčinnej kontrole dodržiavania
požiadaviek v nich formulovaných zo strany zodpovedných orgánov, prípadne v tom, že požiadavky majú
generickú podobu a sú v súčasnosti (aspoň formálne) naplnené štandardnými prostriedkami
implementovaných informačných systémov. V tejto súvislosti stojí za zmienku nárast počtu prípadov, keď
zdrojom bezpečnostných požiadaviek je dodávateľ informačného systému. V situáciách, keď si chce
dodávateľ uľahčiť implementáciu a nasadenie informačného systému, to nie je najlepší stav. Na druhej
strane dodávateľ často disponuje väčšími znalosťami a zdrojmi v oblasti informačnej bezpečnosti ako
samotná organizácia.
V kategórii „iné“ uvádzali respondenti iné legislatívne normy, marketingový prieskum, odbornú literatúru
a pod.
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5.1 Testovanie
Počet organizácií, ktoré majú formálne definovaný proces testovania (zmien) informačných systémov,
po zlepšení v minulom prieskume stagnuje. Na otázku odpovedalo 179 respondentov.
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Graf 16. Formálne definovaný proces testovania informačných systémov
Nezmeneným faktom je, že testovanie (zmien) informačných systémov vykonáva väčšinou dodávateľ
vo svojom prostredí. Oproti predchádzajúcemu prieskumu došlo k poklesu týchto prípadov (z 52 % na
47 %). Druhým najčastejším spôsobom je testovanie vo vlastnom testovacom prostredí, pričom podiel
takýchto organizácií zostal prakticky bez zmeny. Výsledky ukázali nárast podielu tých organizácií, v ktorých
prebieha testovanie priebežne počas prevádzky (z 12 % v roku 2011 na 18 % v roku 2013).
Spôsob testovania a existencia formálne definovaného procesu testovania spolu úzko súvisia. Až 75 %
organizácií testujúcich vo vlastnom prostredí má formálne definovaný proces testovania. V prípade
organizácií, kde testovanie prebieha počas prevádzky, je to 31 %, a tam, kde testuje dodávateľ vo svojom
prostredí, je proces testovania formálne definovaný len v 27 % organizácií.
Na otázku o tom „kto a kde vykonáva testovanie“ odpovedalo 179 respondentov. Poznamenajme, že
v odpovediach sa vyskytli aj prípady, keď organizácia testuje v závislosti od konkrétneho informačného
systému buď vo svojom vlastnom testovacom prostredí alebo testy vykonáva dodávateľ vo svojom
prostredí. Na druhej strane možnosť „testovanie vykonáva vaša organizácia v produkčnom prostredí“
neoznačil v dotazníku žiadny respondent; čiastočne možno túto voľbu interpretovať ako súčasť odpovede
„testovanie prebieha priebežne počas prevádzky“.
testovanie
vykonáva
dodávateľ /
implementátor
vo svojom
prostredí; 47%

testovanie
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Graf 17. Kto a kde obvykle vykonáva testovanie zmien informačného systému

Kópie dát z produkčného prostredia sú najčastejším spôsobom, ako získať dáta na testovanie zmien
informačných systémov (podiel takýchto odpovedí zostáva v podstate nezmenený). Oproti minulému
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prieskumu sa mierne zvýšil počet prípadov, keď organizácie používajú na testovanie špeciálne vytvorené
(sanitizované alebo syntetické) dáta. Pozitívne možno hodnotiť pokles odpovedí v kategórii „priamo
produkčné údaje“.
Tabuľka 6 sumarizuje počty odpovedí na otázku o tom „aké dáta sú používané na testovanie“ (pripomeňme,
že respondenti mohli označiť viacero možností).
Dáta používané na testovanie
kópie dát z produkčného prostredia
špeciálne vytvorené (sanitizované produkčné
alebo syntetické) testovacie dáta
priamo produkčné údaje
nevieme

Počet odpovedí
101
67
21
11

Tabuľka 6. Dáta používané na testovanie informačných systémov
Zarážajúce je, že 11 respondentov nevedelo, aké dáta sú na testovanie používané, pričom väčšina z nich sa
odvolala na skutočnosť, že to rieši dodávateľ informačného systému. Celkovo 7 respondentov uviedlo, že
netestujú a traja používajú bližšie nešpecifikované dáta.

23

6 Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti
Základom budovania bezpečnostného povedomia zamestnancov by malo byť poučenie o pravidlách
bezpečného používania informačných systémov. Poučenie, prípadne iné vzdelávanie v oblasti informačnej
bezpečnosti, pomáha zamestnancom predchádzať bezpečnostným chybám, zvyšuje istotu a zručnosť
zamestnancov pri výkone citlivých operácií a pri práci s citlivými údajmi, a v neposlednom rade učí vhodné
bezpečnostné návyky. Na otázku „kedy v organizácii prebieha poučenie o pravidlách bezpečného
používania informačných systémov“ odpovedalo 179 respondentov. Respondenti mohli v odpovedi označiť
viacero možností. Graf 18 sumarizuje počty odpovedí v jednotlivých kategóriách. Najčastejším typom
odpovede bola očakávane kombinácia možností „po nástupe do zamestnania“ a „priebežné školenia, podľa
potreby“ (89 odpovedí, teda 50 %). Podľa výsledkov je stav v tejto oblasti dlhodobo nezmenený.
Poznamenajme, že len mierne horšie výsledky boli v prieskume v roku 2009. Formálne je situácia dobrá,
avšak obsah a kvalitu poučenia, prípadne iného vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti, nemožno
posúdiť.
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Graf 18. Poučenie zamestnancov o pravidlách bezpečného používania informačných systémov
Na otázku o forme akou poučenie zamestnancov prebieha, odpovedalo 161 respondentov. Do
vyhodnotenia neboli zahrnuté odpovede organizácií, ktoré uviedli, že poučenie nevykonávajú. Najčastejšou
formou je už dlhodobo školenie. Výraznejšou zmenou oproti predchádzajúcemu prieskumu je menší podiel
samoštúdia. Pripomeňme, že aj v tejto otázke mohli respondenti v odpovedi označiť viacero možností.
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Graf 19. Forma poučenia zamestnancov
Najčastejšie sa v kategórii „iné“ uplatňujú neformálne, osobné poučenia, resp. zaškolenie zamestnancov.
Celkovo 60 respondentov uviedlo v odpovedi kombináciu viacerých foriem poučenia, pričom najčastejšou
kombináciou je samoštúdium a školenie (22 % tých respondentov, ktorí na otázku odpovedali; to je pokles
z 31 % v roku 2011).
Z prieskumu vyplýva zvyšujúci sa podiel tých organizácií, v ktorých má zodpovednosť za výkon školenia IT
oddelenie alebo informatici (bez ohľadu na formálne začlenenie v organizačnej štruktúre). Na druhej strane
"iné interné oddelenie" zahŕňa všetky prípady, keď zodpovednosť za výkon školenia/poučenia je vo vnútri
organizácie, avšak nie je ním poverené IT oddelenie a ani oddelenie ľudských zdrojov. Typické príklady sú
štatutár, bezpečnostný správca, osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov a pod. Na
otázku odpovedalo 164 respondentov, pričom mohli označiť viacero odpovedí. Odpovede typu „nikto“
alebo „školenie sa nevykonáva“ (celkovo 4) neboli do vyhodnotenia zahrnuté. Pre interpretáciu výsledkov
grafu 20 poznamenajme, že v roku 2011 odpovedalo na túto otázku 157 respondentov.
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Graf 20. Zodpovednosť za realizáciu školenia
Podobne ako v prípade kategórie „oddelenie IT alebo informatik“ aj oddelenie ľudských zdrojov je oproti
predchádzajúcemu prieskumu častejšie zaangažované do školení zamestnancov. V ostatných kategóriách
ostala situácia v podstate nezmenená.
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7 Súlad s legislatívou
Základným dokumentom v oblasti informačnej bezpečnosti zvyčajne býva bezpečnostná politika. Výnos
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy definuje bezpečnostnú politiku ako súčasť štandardu riadenia informačnej bezpečnosti.
Bezpečnostnú politiku má vypracovanú 69 % zo 179 respondentov. Napriek tomu, že v predchádzajúcom
prieskume v roku 2011 malo bezpečnostnú politiku vypracovanú 77 % respondentov, nehodnotíme tento
výsledok bezprostredne negatívne – v aktuálnom dotazníku otázka smerovala explicitne na bezpečnostnú
politiku podľa spomínaného výnosu (pripomeňme, že nie všetky organizácie prevádzkujú informačné
systémy verejnej správy). Horšie je, že v skupine bez bezpečnostnej politiky je 20 % z tých organizácií, ktoré
prevádzkujú aspoň jeden informačný systém verejnej správy. Hoci bezpečnostná politika býva často len
formálna a bez vplyvu na reálnu prevádzku informačných systémov, možno odôvodnene očakávať, že jej
absencia indikuje nedbalý prístup aj k iným oblastiam informačnej bezpečnosti.

7.1 Ochrana osobných údajov
Na otázku o počte bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov odpovedalo 173 respondentov
(6 respondentov buď neposkytlo odpoveď alebo nevedelo počet projektov uviesť). Aspoň jeden
bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, či už podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má 87 % organizácií. V porovnaní s predchádzajúcimi
prieskumami sú výsledky v tejto oblasti stabilné – podiel organizácií s aspoň jedným projektom bol 88 %
v roku 2011 a v 86 % roku 2009.
Celkovo 16 organizácií (teda 9 %) nemá žiadny projekt na ochranu osobných údajov, a to napriek tomu, že
prevádzkujú informačné systémy, ktoré osobné údaje spracúvajú. Polovica z nich sú poskytovatelia
zdravotníckej starostlivosti. Bude zaujímavé sledovať, či nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prispeje v budúcnosti k zlepšeniu tohto stavu.
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Graf 21. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Distribúcia počtu projektov v tých organizáciách, ktoré majú aspoň jeden projekt, je nasledujúca: 135
respondentov uviedlo 1 projekt, 5 respondentov 2 projekty, 3 respondenti 3 projekty a 7 respondentov
uviedlo viac ako 3 projekty (pričom extrémnym prípadom je jeden ústredný orgán štátnej správy so 127
projektmi).
Smernicu o ochrane osobných údajov má vypracovanú 85 % organizácií (na otázku odpovedalo 179
respondentov). Celkovo 26 organizácií smernicu nemá, z toho 7 respondenti uviedli, že smernicu nemusia
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mať vypracovanú. Pokiaľ budeme za aktuálne považovať smernice, ktoré boli aktualizované v roku 2011
a neskôr, aktuálnych je 81 % smerníc. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami je to najlepší výsledok.
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Graf 22. Podiel smerníc, ktoré sú najviac dva roky staré
Negatívnym výsledkom oproti predchádzajúcemu prieskumu je dvojnásobný nárast počtu tých organizácií
(celkovo 12), ktoré aktualizovali smernicu pred viac ako 5 rokmi. Podrobnejší pohľad na ostatnú aktualizáciu
smerníc ponúka nasledujúci graf 23.
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Graf 23. Aktualizácia smerníc o ochrane osobných údajov

7.2 Audit informačných systémov
Audit informačných systémov je príležitosťou na posúdenie stavu a bezpečnosti informačných systémov
organizácie. Na otázku, kedy bol vykonaný ostatný audit informačných systémov, odpovedalo 179
respondentov. Hoci podiel organizácií bez auditu zostal v podstate nezmenený (35 % oproti 34 % v roku
2011), poklesol podiel „starých“ auditov. Podiel organizácií bez auditu alebo s auditom vykonaným pred
tromi rokmi (alebo ešte skôr) klesol na 47 %, oproti 52 % v roku 2011 a 56 % v roku 2009. Poznamenajme,
že 4 organizácie vykonali ostatný audit pred viac ako 5 rokmi. Napriek tomu je oblasť auditu informačných
systémov jednou z tých, v ktorých je možnosť na ďalšie zlepšenie situácie očividná.
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Graf 24. Kedy bol vykonaný ostatný audit informačných systémov
Tabuľka 7 ponúka podrobnejší pohľad na počet auditov vykonaných za ostatné dva roky. Na otázku
odpovedalo 179 respondentov.
Počet auditov
1 alebo 2
3 alebo 4
5 a viac
nebol vykonaný

Počet organizácií
85
7
3
84

Tabuľka 7. Počet auditov vykonaných za ostatné dva roky
Zaujímavý výsledok priniesli odpovede na otázku „kto vykonal ostatný audit informačných systémov“. Po
významnom náraste externe vykonaných auditov v roku 2011 došlo k opätovnému poklesu podielu
takýchto externých auditov. Poznamenajme, že pokles trochu skresľuje fakt, že audit vykonaný nadriadenou
organizáciou (v tohtoročnom prieskume to bola samostatná odpoveď) bol v predchádzajúcich prieskumoch
započítaný ako externý audit. Externý audit by mal priniesť nezávislý pohľad na stav informačných systémov
v organizácii, obávame sa však, že vo viacerých prípadoch je audítorom práve dodávateľ informačného
systému.
Z hľadiska interne realizovaných auditov ich najčastejšie vykonávajú zamestnanci zodpovední za riadenie
informačnej bezpečnosti (nárast oproti predchádzajúcemu prieskumu). Na otázku odpovedalo 116
respondentov (organizácie, ktoré audit nevykonali, neboli brané do úvahy). Traja respondenti uviedli
kombináciu externe vykonaného auditu s interným auditom.
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Graf 25. Kto vykonal ostatný audit informačných systémov
Vrcholové vedenie organizácie by malo venovať svoju pozornosť aj výsledkom auditu informačnej
bezpečnosti, a teda v miere ich závažnosti aj nesúladom zisteným pri audite informačných systémov.
Pozitívnym výsledkom prieskumu je zistenie, že klesol podiel organizácií, ktoré síce majú aspoň jeden audit
v ostatných dvoch rokoch, ale vrcholové vedenie žiadny nesúlad neriešilo (zo 42 % v roku 2011 na 35 %
v roku 2013). Vysvetlenie, že audity nachádzali väčší počet nesúladov je síce matematicky prípustné, ale
málo pravdepodobné.
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8 Prierezové štatistiky
V tejto časti sa pozrieme na základné prierezové štatistiky vyhodnotené podľa rôznych typov a kategórií
respondentov. Samozrejme, prítomnosť formálnych znakov (ako sú bezpečnostná politika, aktuálna analýza
rizík a pod.) nie je zárukou kvality riadenia informačnej bezpečnosti. Na druhej strane, bez takýchto aktivít
a dokumentov je problematické zmysluplne budovať a riadiť informačnú bezpečnosť organizácie.
Za základné prierezové štatistiky považujeme, rovnako ako v predchádzajúcom prieskume (v zátvorkách sú
zavedené skratky jednotlivých štatistík), tieto:






(BP) existencia bezpečnostnej politiky
(ZR) formálne zdokumentované informačné riziká
(AR) vykonaná analýza rizík nie staršia ako rok
(TZ) formálny proces testovania zmien informačných systémov
(AU) vykonaný audit informačných systémov nie starší ako dva roky.

Okrem uvedených štatistík sú v tabuľkách prezentované aj výsledky „samohodnotenia“, teda ako vnímajú
svoju úroveň informačnej bezpečnosti konkrétne skupiny respondentov:


(SIB) subjektívne pozitívne vnímanie vlastnej úrovne informačnej bezpečnosti (hodnotenie
„výborná“ a „dobrá“).

Tieto štatistiky sú porovnávané navzájom ako aj oproti benchmarku, ktorý predstavuje sumárne parametre
za všetkých respondentov. Zaujímavé je, že napriek poklesu väčšiny základných štatistík oproti roku 2011,
vzrástlo pozitívne vnímanie vlastnej úrovne informačnej bezpečnosti respondentov. Tabuľka 8 uvádza
hodnoty štatistík benchmarku pre súčasný aj predchádzajúci prieskum.

Benchmark 2013
Benchmark 2011

BP
69%
77%

ZR
70%
76%

AR
43%
42%

TZ
40%
41%

AU
53%
48%

SIB
65%
55%

Tabuľka 8. Benchmark pre prierezové štatistiky

Prierezové štatistiky boli vyhodnotené pre nasledujúce kategorizácie respondentov:




pôsobnosť organizácie
veľkosť organizácie – meraná počtom zamestnancov
veľkosť IT odboru/oddelenia – meraná počtom pracovníkov

Výsledky sú uvedené postupne v tabuľkách 9, 10, 11. V jednotlivých tabuľkách sú zelenou farbou
zvýraznené tie hodnoty, ktoré sú lepšie ako 120 % hodnoty benchmarku. Naopak, červenou farbou sú
zvýraznené hodnoty, ktoré sú menšie ako 80 % hodnoty benchmarku. Pri interpretácii výsledkov je
potrebné pamätať na fakt, že v každej skupine respondentov sú organizácie s odlišnými podmienkami,
možnosťami a úlohami. Úroveň informačnej bezpečnosti aj medzi organizáciami v jednej skupine môže byť
značne rozdielna, preto nie je vhodné výsledky generalizovať.
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mesto/obec
ústredná štátna správa
špecializovaná miestna štátna správa
miestna štátna správa
školy
poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti
VÚC
iné organizácie v zriaďovateľskej alebo
zakladateľskej pôsobnosti iných organizácií
iná

BP

ZR

AR

TZ

AU

SIB

77%
87%
97%
83%
70%
38%
100%

62%
80%
94%
83%
70%
60%
100%

54%
67%
31%
17%
60%
34%
60%

31%
80%
31%
25%
50%
36%
60%

54%
87%
41%
25%
40%
49%
80%

77%
60%
72%
50%
60%
57%
80%

61%

58%

45%

32%

52%

52%

71%

57%

57%

57%

79%

57%

Tabuľka 9. Prierezové štatistiky podľa pôsobnosti organizácie

Nadpriemerné výsledky majú najmä organizácie ústrednej štátnej správy (kde to možno očakávať vzhľadom
na ich veľkosť a zdroje), vyššie územné celky (úzka skupina respondentov) a iné organizácie. Naopak,
podpriemerné výsledky dosiahla najmä miestna štátna správa a čiastočne aj špecializovaná miestna štátna
správa. Oba konce spektra tak zaujali rovnaké kategórie organizácií ako v prieskume v roku 2011.
S výnimkou formálne zdokumentovaných rizík (ZR) sa v každej základnej štatistike vyskytol prípad výrazne
podpriemerného výsledku.

menej ako 100
100 – 499
500 – 999
1000 a viac

BP

ZR

AR

TZ

AU

SIB

74%
65%
55%
67%

70%
73%
73%
61%

37%
51%
45%
39%

25%
49%
64%
67%

39%
70%
73%
44%

62%
63%
55%
50%

Tabuľka 10. Prierezové štatistiky podľa veľkosti organizácie (počet zamestnancov)

Vo všeobecnosti sa dá očakávať lepší stav informačnej bezpečnosti vo veľkých organizáciách v porovnaní
s malými organizáciami. Obvyklými dôvodmi sú: viac zdrojov na riešenie informačnej bezpečnosti
(personálnych aj finančných) a formalizovaný proces riadenia, takže aspoň formálna stránka riadenia
informačnej bezpečnosti je zvládnutá dobre (reálny výkon však tomu vždy nemusí zodpovedať). Preto je
prekvapujúce, že vo všetkých štatistikách (s výnimkou existencie formálneho procesu testovania zmien)
dosiahli organizácie s viac ako 1000 zamestnancami podpriemerné výsledky (v porovnaní s benchmarkom).
Podotknime však, že v kategóriách „500 – 999“ a „1000 a viac“ zamestnancov bol relatívne nízky počet
respondentov (11 %, resp. 18).

0
1
2 až 9
10 a viac

BP

ZR

AR

TZ

AU

SIB

69%
60%
73%
76%

71%
70%
70%
71%

27%
38%
47%
71%

27%
21%
50%
81%

40%
49%
56%
76%

60%
60%
64%
57%

Tabuľka 11. Prierezové štatistiky podľa veľkosti (počtu pracovníkov) IT odboru/oddelenia
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Čím väčší IT odbor/oddelenie, tým lepšie výsledky. Tento fakt z predchádzajúceho prieskumu sa potvrdil aj
teraz. Významný nárast možno pozorovať najmä pri analýze rizík, testovaní zmien a audite. Na druhej
strane si organizácia v takomto prípade začne uvedomovať aj vlastné nedostatky a možnosti zlepšenia
v oblasti informačnej bezpečnosti. Preto – napriek uvedeným faktom – spokojnosť s vlastnou úrovňou
informačnej bezpečnosti pri vzrastajúcej veľkosti IT odboru/oddelenia nerastie.
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