
Bezpečná práca 
na diaľku
TIPY A RADY 
PRE PRÁCU

Implementujte postupy ako je zakódovanie 
harddisku, časové limity nečinnosti, ochrana 
monitoru, silné overovanie a kontrola a šifrovanie 
vymeniteľných médií (napr. USB). Implementujte 
možnosť vzdialene zakázať prístup do strateného 
alebo odcudzeného zariadenia.

Stanovte jasné pravidlá práce na diaľku, vrátane príručky 
prístupu do služobných zdrojov a koho kontaktovať. 
Stanovte jasný postup v prípade bezpečnostného 
incidentu. Aplikujte mimoriadny postup týkajúci sa 
podpisovania a schvaľovania dokumentov stredným a 
vyšším manažmentom.

Zaveďte pracovnú politiku a 
prostupy (otestujte v 
predstihu, ak je to možné)

Bezpečný vzdialený prístup
Dovoľte len zamestnancom prihlásiť sa do služobnej 
siete cez služobnú VPN s viacnásobnou 
autentifikáciou. Zabezpečte, aby vzdialeným reláciám 
automaticky vypršal čas a vyžadovali opätovnú 
autentifikáciu po určitej dobe nečinnosti.

Aktualizujte operačné 
systémy zariadení a aplikácií
Pomôže to zmierniť riziko, že páchatelia zneužijú 
neodstránené zraniteľné miesta.

Vynúťte použitie viacfaktorovej autentifikácie na prístup 
k služobným e-mailovým kontám. Poskytnite 
zamestnancom prístup k zabezpečeným
komunikačným kanálom, aby sa navzájom ľahko 
skontaktovali, ako aj pre komunikáciu s externými 
zúčastnenými stranami.

Zabezpečte svoju 
služobnú komunikáciu

Vzdelávajte zamestnancov o politike spoločnosti v 
oblasti práce na diaľku. Nájdite si čas na zvýšenie 
informovanosti o počítačových hrozbách, najmä o 
phishingu a sociálnych podvodoch.

Zvýšte informovanosť 
zamestnancov o rizikách práce 
na diaľku

Zabezpečte zariadenie na 
prácu na diaľku

Pravidelne kontrolujte 
zamestnancov

Aktívne kontrolujte neobvyklé vzdialené aktivity 
užívateľov a zvýšte úroveň varovania súvisiacu s 
útokmi na VPN.

Zvýšte bezpečnostný monitoring

Nastavte reálne ciele, pracovné plány a 
mechanizmy,nech sú flexibilné podľa personálnych 
okolností. 



Bezpečná práca na diaľku 
TIPY A RADY
PRE ZAMESTNANCOV

Používajte len služobné zariadenie a softwér. 
Vytvorte silné heslo (použite 
dôveryhodné/schválené správcom hesiel, ak je to 
možné), nezapisujte ho a zabráňte, aby ho niekto 
videl, keď si ho zapisujete. Vyhnite sa obchádzaniu, 
aj keď to možno poskytuje to, čo potrebujete.

Zastavit. Myslieť. Pripojiť
Pred začatím práce na diaľku sa zoznámte so 
služobným zariadením a postupmi. Uistite sa, že 
zariadenie poznáte, viete čo s ním robiť a čo nie a 
koho požiadať o pomoc. 

Nedovoľte členom rodiny vstupovať do služobných 
zariadení. Keď je zariadenie bez dozoru, uzamknite 
alebo vypnite ho a vždy uschovajte na bezpečnom 
mieste, aby ste predišli strate, poškodeniu alebo 
krádeži. Zabráňte, aby vám niekto sledoval monitor a 
neotáčajte monitor smerom k oknám alebo kamerám.

Zostaňte v 
pozore

Vyhnite sa poskytovaniu 
osobných údajov
Nikdy neodpovedajte osobnými údajmi na správy, aj 
keď tvrdia, že pochádzajú z legálnej spoločnosti. 
Namiesto toho kontaktujte priamo spoločnosť, aby 
potvrdili svoju žiadosť.

Diskutujte o pracovných plánoch so svojím priamym 
nadriadeným a členmi tímu počas obdobia práce na 
diaľku, vrátane rozdelenia úloh, lehôt a komunikačných 
kanálov.

Rozvíjajte nové postupy

Dajte si pozor na akékoľvek podozrivé aktivity a 
žiadosti, najmä tie, ktoré sa týkajú finančných 
záležitostí. Môže ísť o CEO podvod! Ak máte 
pochybnosti, zavolajte žiadateľa kvôli  spätnej kontrole.
Neklikajte na odkazy alebo prílohy prijaté v 
nevyžiadaných e-mailoch a textových správach.

Chráňte svoje zariadenia na 
prácu na diaľku a svoje 
prostredie.

Prístup k firemným údajov 
zo služobného zariadenia

Pripojte sa do služobnej siete len cez služobnú VPN 
a chráňte zariadenie potrebné na prístup do VPN. 

Ak je používanie vášho osobného zariadenia jedinou 
možnosťou a zamestnávateľ vám to umožní, uistite 
sa, že operačný systém a softvér vášho zariadenia sú 
aktuálne, vrátane antivírusového /antimalvérového  a 
že pripojenie je zabezpečené prostredníctvom VPN 
schválenej vašou spoločnosťou.

Zabezpečený vzdialený 
prístup.

Použitie súkromných 
zariadení

Oddeľte od seba 
prácu a voľný čas

Nepoužívajte zariadenie určené na prácu na diaľku na 
osobný účel.

Ak vidíte niečo nezvyčajné alebo podozrivé na 
ktoromkoľvek používanom zariadení, kontaktujte 
okamžite vhodným spôsobom zamestnávateľa.

Správa


