VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 570
z 27. augusta 2008
k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
Číslo materiálu:

18175/2008

Predkladateľ:

minister financií

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

Národnú stratégiu pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike;

ukladá
ministrovi financií
B.1.

predložiť na rokovanie vlády návrh organizačného, personálneho, materiálnotechnického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky
pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v SR
do 31. decembra 2008

B.2.

predložiť na rokovanie vlády návrh akčného plánu na roky 2009 až 2013
k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR
do 30. júna 2009

B.3.

predložiť na rokovanie vlády návrh legislatívneho
o informačnej bezpečnosti verejnej správy v SR

zámeru

zákona

do 31. decembra 2009
B.4.

predložiť na rokovanie vlády správu o plnení úloh národnej stratégie pre
informačnú bezpečnosť v SR a úloh akčného plánu na roky 2008 až 2013
každoročne do 31. marca

B.5.

predložiť na rokovanie vlády návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej
bezpečnosti v SR
do 31. decembra 2008
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B.6.

v spolupráci s ministrom kultúry zabezpečiť zjednocovanie odbornej
terminológie, jej záväznosť pre oblasť informatizácie a informačnej
bezpečnosti pre tvorbu legislatívnych a koncepčných materiálov
priebežne

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
ministrovi obrany
ministrovi hospodárstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi zdravotníctva
ministrovi kultúry
predsedovi Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
B.7.

poskytovať súčinnosť pri plnení úloh vyplývajúcich z predloženého materiálu
priebežne do roku 2013

C.

odporúča
guvernérovi Národnej banky Slovenska
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
C.1.

poskytovať súčinnosť pri plnení úloh vyplývajúcich z predloženého materiálu
priebežne do roku 2013

predsedovi Slovenskej akadémie vied
C.2.

spolupracovať s pracoviskom sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva
financií SR pri tvorbe a zjednocovaní odbornej terminológie pre oblasť
informatizácie a informačnej bezpečnosti pre tvorbu legislatívnych
a koncepčných materiálov
priebežne.

Vykonajú:

podpredseda vlády a minister vnútra
podpredseda vlády a minister školstva
minister financií
minister obrany
minister hospodárstva
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister zdravotníctva
minister kultúry
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
predseda Úradu na ochranu osobných údajov
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
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Na vedomie: predseda Národnej rady SR
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti
generálny prokurátor
predseda Ústavného súdu SR
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
guvernér Národnej banky Slovenska
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezidentka Slovenskej bankovej asociácie
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