
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Naša organizácia používa niekoľko e-mailových kont v tvare meno@vlastnadomena.sk. 
Zamestnanci na vybavovanie e-mailovej komunikácie používajú v organizácii lokálne PC v ktorom 
je nainštalovaná aplikácia MS Outlook. 

Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu vznikla potreba našich zamestnancov byť 
flexibilný, a teda vznikli požiadavky: 

- aby pre vybavovanie e-mailovej komunikácie neboli zamestnanci viazaní na lokálne PC 
v organizácii, kde je lokálne nainštalovaný MS Outlook, 

- aby bolo možné vybavovať poštu z akéhokoľvek PC po prihlásení sa, 
- aby bolo možné vybavovať poštu aj cez smartfón, 
- aby bola Doručená a Odoslaná pošta na jednom mieste (v jednom e-mailovom konte), 
- aby mal klient (aplikácia)pokročilú kontrolu na spam a phising, 
- aby mal klient (aplikácia) možnosť v prípade potreby vytvoriť vlastný filter správ, 
- aby mal klient (aplikácia)možnosť spustenia synchronizácie (kontrolu POP účtu), v prípade 

očakávania súrnej správy. 

 Existuje možnosť použiť napr. účet Gmail či Outlook.live a v ňom nastaviť preberanie pošty 
z iných účtov (meno@vlastnadomena.sk) cez POP. Teda prostredníctvom (vyžitím) Gmail 
či Outlook.live účtu môže pracovník stále komunikovať ako meno@vlastnadomena.sk. 

 Chcem sa opýtať, či je takéto riešenie bezpečné, prípadne aké prvky zabezpečenia pri takejto 
forme riešenia odporúčate. Pochopiteľne lokálne PC v organizácii, kde je lokálne nainštalovaný MS 
Outlook na prácu s e-mailom by sa prestalo na tento účel používať.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“), tento zákon ustanovuje minimálne 
požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre 
oblasť 

a) organizácie informačnej bezpečnosti, 

b) riadenia aktív, hrozieb a rizík, 

c) personálnej bezpečnosti, 

d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

e) technických zraniteľností systémov a zariadení, 

f) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov, 

g) riadenia prevádzky, 

h) riadenia prístupov, 

i) kryptografických opatrení, 

j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, 

l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 
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m)  riadenia kontinuity procesov. 

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 
písm. l) zákona pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje základnú 
službu podľa § 3 písm. k) zákona a pre informačné systémy a siete, ktorých výpadok alebo 
poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby 
ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z Vášho popisu žiaľ nie je možné jednoznačne určiť, akým spôsobom je riešená lokálna 
infraštruktúra elektronickej pošty, Najmä s neho nevyplýva, či poštový server pre schránky 
v doméne vlastnadomena.sk je umiestnený vo vašej firemnej sieti, alebo či je server 
prevádzkovaný u niektorého poskytovateľa internetových služieb. Z toho dôvodu vám nie je 
možné poskytnúť univerzálne odporúčanie. Vaše požiadavky na prístup zamestnancov 
organizácie k elektronickej pošte je možné splniť rôznymi metódami.  

Požiadavka, aby pre vybavovanie e-mailovej komunikácie neboli zamestnanci viazaní 
na konkrétne lokálne PC v organizácii, kde je lokálne nainštalovaný MS Outlook, resp. aby bolo 
možné vybavovať poštu aj cez smartfón, je otázkou vzdialeného prístupu ku poštovému serveru. 
Konkrétny mechanizmus prístupu je však závislý na vyššie spomínanej architektúre, ktorú 
nepoznáme.  

Doručená a odoslaná pošta totožnej e-mailovej adresy je typicky umiestňovaná v rovnakej 
poštovej schránke. Požiadavka, aby prevádzka elektronickej pošty podliehala pokročilej kontrole 
na spam a phishing, závisí od špecifikácie vašich požiadaviek na filtrovanie obsahu. Riešenie je tu 
opäť variantné, preto navrhujeme túto požiadavku riešiť separátne, samostatným technickým 
riešením, alebo v rámci špecifikácie požiadaviek pri výbere dodávateľa služieb elektronickej pošty.  

Mechanizmus prístupu ku správam elektronickej pošty, ktorý navrhujete, t.j. pri ktorom by 
bol primárne používaný účet na verejnom poštovom serveri Gmail alebo Outlook.live, zatiaľ čo 
správy elektronickej pošty z pracovných poštových schránok by boli presmerované na tento 
verejný poštový server, nemôžeme odporúčať. V spojitosti s požívaním verejných služieb 
elektronickej pošty jestvuje množstvo zraniteľností, ktoré by mohli spôsobiť kompromitáciu vašej 
firemnej elektronickej poštovej komunikácie. Uplatnenie primeraných bezpečnostných opatrení 
by v tomto kontexte mohlo byť pre Vás neefektívne.  

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že kvalitný návrh architektúry bezpečných 
služieb elektronickej pošty musí byť postavený na podrobnejšej analýze vášho IKT prostredia.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

 


