Stretnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť EUNIS - SK
Zápis zo stretnutia

Dátum stretnutia: 10.05.2017
Začiatok stretnutia: 13.00 hod., Záver stretnutia: 14.30 hod.
Miesto stretnutia: Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB
Dňa 10.05.2017 došlo k prvému stretnutiu pracovnej skupiny pod názvom Informačná
bezpečnosť EUNIS – SK, ktoré sa konalo na Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Stretnutiu
predchádzalo vytvorenie tejto skupiny, a to na základe delegovania zamestnancov z jednotlivých
univerzít na Slovensku do tejto pracovnej skupiny. Pracovná skupina bola vytvorená za účelom
spoločného riešenia otázok informačnej bezpečnosti na vysokých školách na Slovensku.
Účelom prvého stretnutia pracovnej skupiny bolo najmä prejednanie jej organizačnej štruktúry
a nastolenie základných otázok fungovania tejto skupiny. Účelom stretnutia bolo tiež prerokovanie
základných otázok týkajúcich sa stavu informačnej bezpečnosti na VŠ na Slovensku.
Program stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ustanovenie pracovnej skupiny, procesné otázky
Stav informačnej bezpečnosti na slovenských VŠ
Aktuálne problémy vysokých škôl v oblasti informačnej bezpečnosti
Návrh na plán činnosti pracovnej skupiny
Rôzne

K bodu 1
V úvode stretnutia bola zisťovaná účasť z jednotlivých VŠ na Slovensku (viď prezenčná
listina). Následne bol za koordinátora pracovnej skupiny jednohlasne zvolený RNDr. JUDr. Pavol
Sokol, PhD. z UPJŠ v Košiciach a za tajomníka tejto skupiny bol jednohlasne zvolený Mgr. Peter
Kopáč z UK v Bratislave.
Následne bolo účastníkmi odsúhlasené, že ďalšie stretnutia pracovnej skupiny sa z dôvodu
hospodárnosti uskutočnia dištančnou formou a v prípade potreby prezenčného stretnutia sa táto
skupina stretne operatívne.
K bodu 2
Na stretnutí pracovnej skupiny sa predstavil stav IKT a informačnej bezpečnosti na
slovenských vysokých školách, pričom bol predstavený dokument „Stav IKT a informačná
bezpečnosť na vysokých školách v SR“, ktorý mapuje situáciu IKT a informačnej bezpečnosti na
slovenských vysokých školách za rok 2016, ktorý je dostupný v elektronickej forme. Na stretnutí sa
vymieňali skúsenosti s riešením informačnej bezpečnosti na jednotlivých vysokých školách.
K bodu 3
Zo stretnutia pracovnej skupiny vyplynuli nasledovné aktuálne problémy VŠ na Slovensku
v oblasti informačnej bezpečnosti:
1. Problematika GDPR, ktoré nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 a z toho vyplývajúca potreba
uskutočnenia zmien v rámci informačnej bezpečnosti na VŠ na Slovensku a prispôsobenia sa
GDPR (viď prezentácia koordinátora pracovnej skupiny)
2. Problematika zodpovedných osôb na VŠ, nastolenie nasledovných otázok:

-

kto by mal byť zodpovednou osobou na VŠ, či osoba s právnickým vzdelaním alebo
osoba znalá informačných technológií
zverejňovanie zoznamov zodpovedných osôb na VŠ najmä za účelom spolupráce
a vzájomných konzultácii medzi nimi
organizovanie spoločných stretnutí zodpovedných osôb

3. Problematika informačných systémov a ich evidenčných listov – bolo navrhnuté, aby došlo
k zverejneniu informácie o počte informačných systémov a ich evidenčných listov z dôvodu,
že každá VŠ pristupovala iným spôsobom k tvorbu informačných systémov v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov. Bolo tiež navrhnuté zverejnenie samotných evidenčných listov.
4. Problematika cloudového riešenia OFFICE 365 – otázka jeho používania na základe zmluvy
s Microsoft a e-mailových schránok v súvislosti s ochranou osobných údajov. Bola vznesená
požiadavka spoločného postupu pri riešení právnych otázok používania cludového riešenia
OFFICE 365 na slovenských vysokých školách.
5. Problematika práva na výmaz údajov študenta z informačných systémov VŠ v zmysle
ustanovení GDPR a rozpor so súčasným zákonom o VŠ, v zmysle ktorého sa musia niektoré
údaje a informácie uchovávať.
6. Problematika hlásenia bezpečnostných incidentov, a to otázka špecifikácie, ktoré z incidentov
je nutné hlásiť a ktoré nie (ako posúdiť závažnosť incidentu) s ohľadom na GDPR, v zmysle
ktorého vyvstáva povinnosť hlásiť bezpečnostné incidenty na Úrad na ochranu osobných
údajov.
K bodu 4
V zmysle tohto rokovacieho bodu bol navrhnutý plán činnosti pracovnej skupiny a určenie
postupnosti ďalších krokov pracovnej skupiny. Zároveň došlo k rozdeleniu úloh medzi jednotlivých
členov skupiny, a to nasledovne:
1. Dôjde k zverejneniu zoznamu zodpovedných osôb na VŠ na Slovensku.
2. Dôjde k zverejneniu počtu, ako aj samotných evidenčných listov na VŠ na Slovensku, avšak
len v rámci tejto pracovnej skupiny, eventuálne prostredníctvom informačného systému
vytvoreného pre túto pracovnú skupinu.
3. Nastolí sa jednotné riešenie problému s OFFICE 365 s tým, že sa vyžiada zmluva od
spoločnosti Microsoft, ktorá bude právne posúdená doc. JUDr. Hučkovou a JUDr.
Treščákovou z UPJŠ v Košiciach.
4. Pracovná skupina sa aktívne zapojí do pripomienkového medzirezortného konania pri príprave
nového zákona na ochranu osobných údajov, prípadne iných právnych predpisov súvisiacich
so zameraním pracovnej skupiny.
5. Aktualizuje sa dotazník, týkajúci sa aktuálneho stavu IKT a a informačnej bezpečnosti na
vysokých školách v SR, a to pod vedením Trnavskej univerzity
6. Budú oslovení zástupcovia aj z iných VŠ na Slovensku, ktorí sa stretnutia pracovnej skupiny
nezúčastnili za účelom zapojenia sa do pracovnej skupiny a spoločného riešenia vyššie
nastolených otázok a okruhov problémov.
V Košiciach 17.5.2017
Zapísal: JUDr. Diana Treščáková, PhD.
Overil: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., Mgr. Peter Kopáč

Príloha č 1: Prezentácia - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Príloha č 2: Prezenčná listina

