
IT kriminalita v internom 

prostredí  

prevencia a represia  



„.. nežiadúce javy ktoré môžu prerastať  
až do úrovne kriminality  

sú sprievodným javom využívania IT,  
ktorý nejde eliminovať ale ani ignorovať“  

Ing. Jaroslav Oster 



IT kriminalita – obecná kategorizácia 
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Iné klasifikácie počítačovej kriminality 

podľa D.L.CARTERA 

(Univerzita Michigan) 

podľa Monetta  

(Francúzsko) 

Dohovor o počítačovej 

kriminalite (ratifikácia 

2007) 

1. 
krádeže dát (priemyselná 

špionáž) 
IS je nástrojom  

trestné činy proti dôvernosti, 
celistvosti a funkčnosti 

počítačových  

    údajov a systémov 

2. 
úmyselné poškodenie 

dát/systému 
IS je cieľom 

počítačové trestné činy 
(podvody/falšovanie) 

3. 
deštrukcia dát bez 

zámeru 
IS je miestom 

trestné činy súvisiace s 
obsahom 

4. počítač ako nástroj 
kriminálne činy sú páchané 

prostredníctvom IS 

trestné činy súvisiace s 
porušením autorských a 

príbuzných práv 

5. 
poskytovanie 

nelegálnych dát 
- - 

6. 

klasické trestné činy s 

využitím nových 

technológií 

- - 
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Časté formy v internom prostredí 
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OBSAH ? 
- autorské diela 

- protiprávny obsah 
  rasizmus 

  xenofóbia 

  pornografia 



Štatistika 
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       Prieskum SAMOSPRÁVA 2011 
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Medzivýsledky 

45 respondentov 



Profil „páchateľa“ 
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Príležitosť 
• 1/3 dňa (*) 

• často ideálne podmienky 

Motivácia 
• finančný zisk 

• výstrednosť 

• frustrácia 

• publicita 

• snaha o pomstu 

• skratové chovanie 

• zvyšovanie hodnoty na trhu práce 

Prostriedky 
• aktíva zamestnávateľa 

Znalosti 

Citlivé 

informácie  

začínajú vo 

väčšej miere 

sťahovať už pri 

hrozbe výpovede 



TOP zamestnanec 
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Možné dopady, následky 

• finačné straty 

• poškodenie obchodného mena 

• strata investícií investovaných do 
výskumu/vývoja/marketingových aktivít 

• možné trestno-právne postihy 

• nepríjemná publicita 

• zníženie dôveryhodnosti u klientov/ zamestnancov 

• strata klientov 
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Fikcia? 
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82% spoločností má zadefinované IT pravidlá  

24% zamestnancov o nich vôbec nevie 

viac ako 1/3 zamestnancov uvádza IT manažment neposkytol vysvetlenie zmyslu 

zavedených IT pravidiel 

64% „znalých“ vidí dôvody na aktualizáciu 

41% zamestnancov priznáva porušovanie IT pravidiel 

1/5 uvádza dôvod neexistujúca alebo nedostatočná kontrola 

InsightExpress, 2010 USA  

vzorka 2600 pracovníkov a IT manažérov z 13 krajín 
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• neexistujúce/nedostatočné organizačné opatrenia 

• neexistujúce/nedostatočné technické opatrenia 
• finančné dôvody 

• neschopnosť identifikácie a docenenia problému 

• vzdelávanie používateľov 
• neexistujúce 

• sporadické 

• zle koncipované z hľadiska obsahu a cykličnosti 

• deklaratívne („spoliehame sa na samoštúdium“) 

   

Zásadné problémy prevencie 
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zdroj:   

Info consult 



Zásadné problémy represie 

• „zameťme to pod koberec“ 
• strach z dopadov,  možnej publicity 

• interná vzťahová korupcia 

• nedostatočne implementované organizačné 
opatrenia (smernice) 
• neexistujúce smernice 

• zamestnanci nepoučení o právach a povinnostiach 

• nedostatočné zmluvné ošetrenie pracovnej náplne 

• dôkaznosť (dôkazná núdza) 
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Ďakujeme za pozornosť 


