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1. ÚČEL  

 
Smernica upravuje niektoré práva a povinnosti všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnych 
služieb Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša (ďalej len DSS), v oblasti ochrany osobných 
údajov, ochrany a bezpečnosti majetku, informácií a ďalších hodnôt, ktoré spoločnosť vlastní v zmysle 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)  a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov. 
 
Smernica upresňuje a aplikuje závery vyplývajúce z Analýzy rizík ochrany osobných údajov a 
vymedzuje rozsah bezpečnostných opatrení z hľadiska ochrany osobných údajov.  
 
Zamestnanec nerešpektovaním uvedených pravidiel poruší svoje povinnosti, čím dôjde k porušeniu 
pracovnej disciplíny a následne sa vyvodia opatrenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy a zák. č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

 
V prípade nelegálneho konania sa zamestnanec vystavuje nebezpečenstvu trestného stíhania a 
zamestnávateľ si vyhradzuje právo upozorniť na takéto konanie príslušné orgány činné v trestnom 
konaní. Od zamestnancov sa pri zisťovaní možného zneužitia výpočtovej techniky očakáva spolupráca 
s administrátorom IT /informačnej techniky/. 
 

 

2. SKRATKY A POJMY 

Použité skratky 

Pojem/Skratka Vysvetlenie 

OS Organizačná smernica 

GDPR 
General Data Protection Regulation  - Nariadenie Európskeho Parlamentu 
a Rady EÚ č. 2016/679 

ZO Zodpovedná osoba 

IT Informačné technológie 

IS Informačný systém 

OÚ Osobný údaj 

DO Dotknutá osoba 

DSS Domov sociálnych služieb 

 
Vymedzenie základných pojmov 

Osobné údaje  sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä 
na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, 
ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 
alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých 
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú 
identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, 
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

Zodpovedná osoba osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní 
úlohy podľa tohto zákona. 

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 

Úrad v tomto dokumente ide o Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je 
orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v 
Bratislave, vykonávajúci nezávislý dozor nad ochranou osobných údajov a 
podieľajúci sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri 
spracúvaní ich osobných údajov. 

Hrozby sú vplyvy okolia, iných osôb, zariadení a prostriedkov, ktoré úmyselne, 
alebo neúmyselne vplývajú na aktíva spoločnosti tak, že ich spoločnosť 
nemôže využívať, alebo inak ohrozujú oprávnené záujmy spoločnosti. 

Externá organizácia organizácia alebo spoločnosť vstupujúca do informačného systému za  
účelom jeho údržby alebo obnovy. 
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3. POSTUP 

Čl. I 
Bezpečnostné incidenty 

  
a) Detekcia incidentov je súbor činností a opatrení vedúcich k včasnému zisteniu bezpečnostného 

incidentu, resp. k včasnému zisteniu, že hrozba môže spôsobiť narušenie spracovania osobných 
údajov. 
 

b) Detekcia sa vykonáva nasledovným spôsobmi: 
1. automatizovanými technickými prostriedkami – sú to napr. prostriedky hlásiace výskyt požiaru, 

senzory zisťujúce pohyb a pod., 
2. automatickými a informatickými (programovými) prostriedkami -  sú to špecializované programy, 

ktoré vyhodnocujú prevádzkové záznamy, indikujú potenciálny incident, 
3. sústavnou činnosťou zamestnancov – primeraná ostražitosť zamestnancov. 
 

c) Ak výstupy z automatizovaných prostriedkov umožňujú záznam týchto výstupov, manipuluje sa 
s nimi ako s prevádzkovými záznamami.  
 

d) Pri zistení incidentu musí byť o tomto informovaný IT technik a vedúci organizačnej jednotky, kde 
incident nastal. 

 

e) O každom bezpečnostnom incidente musí byť spracovaný záznam – Evidencia incidentov 
informačnej bezpečnosti (príloha č. 1). Záznam spracúva bezpečnostný manažér. Každý 
zamestnanec je povinný poskytnúť bezpečnostnému manažérovi  všetky podklady a údaje, ktoré 
potrebuje pre spracovanie záznamu o bezpečnostnom incidente. 
 

f) Záznam o bezpečnostnom incidente musí obsahovať: 
1. dátum a čas, kedy bol incident zistený, kedy skončil, a ak je to možné zistiť, aj kedy incident 

začal, 
2. opis spôsobu ako bol incident zistený – uvedie sa najmä meno zamestnanca, ktorý incident 

ohlásil, 
3. dátum a čas kedy bol zmenený bezpečnostný režim spoločnosti, 
4. chronologický opis priebehu incidentu, opis hrozieb ktoré sa realizovali a spôsob akým sa 

realizovali, 
5. zoznam dotknutých aktív, doklad o škodách a predpokladaná doba zotavenia, 
6. porovnanie s rizikovou analýzou Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) – 

doklad, či bolo možné incident očakávať, či boli správne odhadnuté rizikové indexy a pod., 
7. opis prijatých opatrení – doklad kedy a kým boli prijaté, doklad o ich účinnosti a trvaní, 
8. návrh na prijatie opatrení pre zamedzenie recidívy incidentu, odhad pravdepodobnosti recidívy, 

záznam o úprave rizikovej analýzy Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA), ak 
takúto úpravu bolo potrebné vykonať, 

9. zoznam opatrení a nariadení, ktoré boli porušené a mohli spôsobiť, že incident nastal a zoznam 
zamestnancov, ktorí tieto nariadenia porušili. 

 
g) Ak nastal bezpečnostný incident vedomým alebo nevedomým konaním zamestnanca, bude 

sankcionovaný podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce v platnom znení  a iných platných 
právnych predpisov  v súvislosti s výškou škody a mierou jeho zavinenia. 

 
 

Čl. II 
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov 

  
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu v súlade s § 40 zák. č. 18/2018 Z.z.: 
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, 
ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov 
povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. 
2) Ak prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa odseku 1, musí zmeškanie lehoty 
zdôvodniť. 
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3) Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. 
 4) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať najmä:  

 
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 
záznamov o osobných údajoch, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 
informácií, 

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, 
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany 

osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak 
je to potrebné. 

 

5) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 4 v rozsahu, v akom  sú mu známe v 
čase oznámenia podľa odseku 1; ak v čase oznámenia podľa  odseku 1 nie sú prevádzkovateľovi známe 
všetky informácie podľa odseku 4, poskytne ich bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvie. 
6) Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany  

1.    osobných údajov podľa odseku 1 vrátane skutočností spojených s porušením  
2.    ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu.  
 

 
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe v súlade s      § 40 zák. č. 

18/2018 Z.z.: 
1) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany 
osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre 
práva fyzickej osoby. 
 
2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia 
ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia podľa § 40 ods. 4 písm. b) až d). 
 
3) Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak:  

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil 
ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä 
šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, 
ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, 
b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia 
práv dotknutej osoby podľa odseku 1, 
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť 
alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná 
rovnako efektívnym spôsobom. 

 
4) Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže 
po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku 
požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z podmienok uvedených v 
odseku 3. 

 
 

Čl. III 
Bezpečnostné režimy 

  
a) Bezpečnostný režim je stav organizácie činnosti DSS alebo jej časti, ktorý zodpovedá aktuálnemu 

ohrozeniu aktív DSS. 
b) Stupeň a rozsah bezpečnostného režimu určuje vedúci zamestnanec alebo bezpečnostný manažér 

na základe poznania aktuálneho stavu bezpečnosti a úrovne ohrozenia aktív DSS. 
c) Rozoznávajú sa nasledovné režimy: 

 
1. NORMÁLNY – normálny stav bežného chodu DSS, kedy nie je bezprostredne ohrozené žiadne 

aktívum, 
2. OHROZENIE – činnosť DSS nie je ničím zmenená, alebo ovplyvnená, ale úroveň ohrozenia 

niektorých aktíva je zvýšená (zvýšená je pravdepodobnosť realizácie niektorej hrozby), čo 
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vyžaduje monitorovanie tohto stavu a prijatie ďalších proaktívnych opatrení. Opatrenia sa 
prijímajú na základe aktuálneho poznania stavu hrozieb, ktorý je indikovaný najmä analýzou 
obsahu prevádzkových záznamov alebo výskytom bezpečnostných incidentov, ktoré síce 
bezprostredne nevyžadovali zmenu bezpečnostného režimu, ale dôsledky incidentu mohli 
spôsobiť zvýšenie pravdepodobnosti výskytu a realizácie niektorej z hrozieb. Po prijatí opatrení 
sa odhadne ich účinnosť, znovu sa posúdi úroveň rizika a rozhodne sa o prijatí ďalších opatrení, 
alebo o prechode do režimu NORMÁLNY. Ak sa zistí, že aj napriek prijatým opatreniam došlo 
k realizácii hrozby a dochádza k poškodzovaniu alebo ničeniu aktív DSS, vyhlási sa režim 
KRÍZA. 

3. KRÍZA – činnosť DSS je zmenená následkom účinku niektorých hrozieb na aktíva DSS. 
Vyžaduje sa prijatie účinných reaktívnych opatrení  na odvrátenie hrozby a minimalizáciu škôd. 
Tento režim sa vyhlasuje, ak bol zistený výskyt realizujúcej sa niektorej hrozby na aspoň jedno 
IT aktívum (server alebo informačný systém), na ktorom sa spracovávajú osobné alebo citlivé 
údaje. Pod pojmom realizujúca sa hrozba sa rozumie taký stav, kedy je aktívum hrozbou 
poškodzované alebo ničené, čo má za následok znefunkčnenie aktíva alebo ohrozenie záujmov 
DSS. Počas tohto režimu je možné odpojiť časť DSS alebo celý DSS od internetu, nariadiť 
vypnutie počítačov a serverov, alebo ich odpojenie od počítačovej siete. Po odvrátení hrozby 
sa prechádza do režimu ZOTAVENIE. 

4. ZOTAVENIE – špeciálny režim po KRÍZOVOM režime, kedy dochádza ku konsolidácii činnosti 
DSS, rekonštrukcii a náhrade poškodených aktív. Navrhuje sa vedeniu DSS postup pri 
odstraňovaní škôd. Postup musí obsahovať stanovenie priorít, časovú postupnosť, technickú 
špecifikáciu opatrení na odstránenie škôd a odhad ekonomickej náročnosti. Riaditeľ 
v súčinnosti so útvarom výpočtovej techniky je povinný dôkladne vyšetriť dôvody príčiny, a teda 
prečo došlo k realizácii hrozieb a škodám. Prechod do režimu NORMÁLNY je možný ak bol 
schválený postup odstránenia škôd, a ak je možné považovať stav DSS ako celku 
z bezpečnostného hľadiska za konsolidovaný 

 
O zmene Bezpečnostného režimu musia byť ihneď vyrozumení všetci zamestnanci a osoby 
zodpovedné za výkon ochrany spoločnosti vrátane tímu GDPR.  

 
 

Čl. IV 
Havarijné plánovanie 

 
 

a) Havarijné plánovanie je súbor činností na zabezpečenie čo najvyššej dostupnosti údajov a ich 
ochrana pre zničením alebo poškodením. 

b) V prípade výpadku pracovnej stanice je vedúci útvaru výpočtovej techniky povinný po identifikácií 
problému  zabezpečiť: 

1. opravu alebo výmenu chybného dielu PC, 
2. náhradný PC, 
3. reinštaluje alebo inštaluje OS a konfiguráciu z inštalačných médií, 
4. inštaluje klientske aplikácie z inštalačných médií, 
5. inštaluje antivírový program, 
6. nastaví prístupové práva, 
7. v prípade neodkladnosti prístup k informačným systémom z inej funkčnej pracovnej 

stanice. 
c) V prípade výpadku servera je bezpečnostný manažér povinný po identifikácií problému zabezpečiť: 

1. opravu servera v servisnej organizácii, alebo náhradný server, 
2. inštaláciu hardware a jeho fyzické pripojenie do počítačovej siete, 
3. nainštaluje príslušný operačný systém servera, 
4. zo záložných kópií obnoví systémové a konfiguračné súbory, 
5. nainštaluje antivírový program a spustí aktualizáciu, 
6. nainštaluje IS  a obnoví dáta z najmladších záložných médií. 

d) V prípade výpadku sieťového prepojenia je bezpečnostný manažér  povinný po identifikácií 
problému zabezpečiť: 

1. opravu alebo výmenu chybného aktívneho alebo pasívneho prvku počítačovej   siete, 
2. obnoviť konfiguračné nastavenia zariadenia, 
3. otestovať jednotlivých sieťových prepojení. 

 



 Vydanie č.: 2 

 

 

Smernica č. 34 – Identifikácia, evidencia a nahlasovanie bezpečnostných incidentov Strana 7 z 7 
 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

POHORELSKÁ MAŠA

 

4. ODKAZY A POZNÁMKY 

 

Súvisiace normy a predpisy 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) 
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

 
Interné súvisiace dokumenty 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov  
Smernica č. 30 Zásady ochrany osobných údajov 
Smernica č. 31 Práva dotknutých osôb 
Smernica č. 32 Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
Smernica č. 33 Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
Smernica č. 42 Kamerový systém 
 
 

Poznámky 
 
Tento dokument pre GDPR nadobúda účinnosť a platnosť 15.10.2021. 
Nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu zaniká platnosť Smernice č. 34 – Identifikácia, evidencia 
a nahlasovanie bezpečnostných incidentov z 25.05.2018. 

 

 
5. ROZDEĽOVNÍK 

1 x manažérka kvality,  
1 x riaditeľka 

 
6. PRÍLOHY 

Príloha č. 01 - Evidencia incidentov informačnej bezpečnosti 
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