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OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" má za cieľ zvýšiť úroveň informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti v podsektore VS.
Projekt v rámci dopytovej výzvy poskytne jednotlivým orgánom verejnej moci (OVM) v podsektore VS prostriedky na realizáciu základných stavebných 
blokov bezpečnostnej architektúry v súlade s NKIVS a strategickou prioritou informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 
Oblasti bezpečnosti, na ktoré môžu jednotlivé OVM žiadať podporu v rámci tohto projektu (dopytovej výzvy) predstavujú základný rámec („baseline"), ktorý 
by mal byť implementovaný na úrovni jednotlivých sektorových OVM. Aktuálny stav implementácie týchto bezpečnostných služieb a funkcií na úrovni 
sektorových OVM je rôzny, preto každý sektorový OVM môže žiadať o rôznu podporu v rámci tohto definovaného rámca. Budúce riešenie základného 

 zabezpečenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti sektorových OVM na úrovni biznis architektúry by malo pozostávať najmä z nasledovných rámca
biznis funkcií:

Governance IB a KyB a bezpečnostná dokumentácia.
Organizácia informačnej bezpečnosti.
Riadenie aktív, hrozieb a rizík.
Personálna bezpečnosť.
Riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov.
Technické zraniteľnosti systémov a zariadení.
Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov.
Riadenie prevádzky.
Riadenie prístupov.
Kryptografické opatrenia.
Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity.
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia.
Riadenie kontinuity procesov.

V rámci procesu schvaľovania podpory z tejto dopytovej výzvy bude pri každej žiadosti posúdená aj vecná oblasť podpory. MIRRI pri schvaľovaní vecnej 
oblasti využije údaje získané zo self-assessment dotazníka, ktorý bol koncipovaný tak, aby pokryl všetky oblasti riadenia IB a KyB a poskytol hodnotiteľom 
potrebné informácie pre rozhodnutie o tom, či má konkrétne OVM pokryté základné oblasti, resp. aký je stav v rámci jednotlivých oblastí a teda, na ktorú 
oblasť môže byť poskytnutá podpora. Primárne bude poskytovaná podpora pre oblasti:

governance IB a KyB a bezpečnostná dokumentácia,
riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a 
následným zavedením procesu riadenia identifikovaných rizík a ich schválenia vedením OVM alebo Bezpečnostným výborom, ak ho bude mať 
OVM zriadený, vrátane klientského nástroja (modulu) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík.

Tieto aktivity totižto predstavujú nevyhnutný a nutný základ pre riadenie IB a KyB a pre ďalší rozvoj v tejto oblasti a implementáciu dodatočných 
bezpečnostných opatrení a technických bezpečnostných riešení. Výstupy týchto aktivít sú nevyhnutným predpokladom pre prijímanie adekvátnych, 
efektívnych, vyvážených a optimálnych bezpečnostných opatrení.
Podpora pre iné oblasti riadenia IB a KyB bude poskytovaná len pre tie inštitúcie, ktoré preukážu, že tieto oblasti majú plne pokryté a výstupy z týchto 
aktivít sú k dispozícii pre rozvoj ďalších oblastí riadenia IB a KyB uvedených vyššie. Preukázanie realizácie a naplnenia týchto základných aktivít (riadenie 
IB a KyB) bude nevyhnutnou podmienkou pre žiadanie finančných prostriedkov na aktivity typu bezpečnostného monitoringu, riadenia bezpečnosti 
prevádzky, riadenia prístupov a BCM a implementácie ďalších bezpečnostných riešení a funkcii. V rámci projektov môžu byť podporené opatrenia ako 
IAM, DLP, 2FA, VS, LMS, SIEM/SOC, prípadne po konzultácií a odôvodnení aj iné z vyššie uvedených biznis funkcií.

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Tento projekt predstavuje riešenie základných stavebných blokov bezpečnostnej architektúry VS a zároveň aj ďalšie bezpečnostné funkcie realizované na 
jednotlivých OVM v rámci VS formou dopytovej výzvy/projektov.



Primárne je projekt/výzva zameraná na implementáciu governance procesov v oblasti IB a KyB, kde je cieľom vypracovať dokumentáciu a zaviesť 
príslušné procesy. V prípade ak má organizácia governance zavedený a má vypracovanú AR, môže žiadať aj o sekundárne/ďalšie oblasti podpory, ktoré 
však budú podporené iba v rámci pilotných riešení  obmedzenom počte.
Aktivity podpory v oblasti Governance budú podporené klientským nástrojom (modulom) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a 
riadenia rizík.
V prípade poskytnutia podpory pre ostatné aktivity, kde sa predpokladá aj implementácia IS alebo aplikácie, sú rovnako jednotlivé bloky architektúry 
rozpísané na všetkých troch architektonických úrovniach.
Pri biznis architektúre si však je potrebné uvedomiť, že projekt, resp. jeho aktivity nerealizujú typické služby eGovernment-u a VS ale ide o služby na 
úrovni bezpečnostnej architektúry VS a ako také z tohto dôvodu nie sú vedené ako aplikačné služby v MetaIS.
Zároveň je potrebné uviesť, že architektúra pre as-is stav nie je uvedená z dôvodu, že aktuálne tieto služby bezpečnostnej architektúry nie sú vo VS 
implementované.
Úrovne architektúry sú rozpísané podľa jednotlivých aktivít. 
Špecifikácia výstupov jednotlivých aktivít je v kapitole Požadované výstupy (produkt projektu) v dokumente Projektový zámer.

Biznis vrstva

Podpora základných oblastí IB a KyB 
Z pohľadu biznis architektúry bude podporená služba „Riadenie IB a KyB" a primárne bude poskytovaná podpora pre nasledovné základné bezpečnostné 
funkcie:

Bezpečnostné politiky a dokumentácia.
Organizácia informačnej bezpečnosti.
Riadenie aktív, hrozieb a rizík.
Personálna bezpečnosť.

Podpora ďalších oblastí IB a KyB 
Pre OVM, ktoré preukážu naplnenie uvedených funkcii bude môcť byť poskytnutá podpora aj pre nasledovné biznis funkcie bezpečnostnej architektúry:

Riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov.
Technické zraniteľnosti systémov a zariadení.
Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov.
Riadenie prevádzky.
Riadenie prístupov.
Kryptografické opatrenia.
Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity.
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia.
Riadenie kontinuity procesov.

Z pohľadu biznis architektúry predstavuje väčšina uvedených biznis služieb len analytické a konzultačné práce, ktoré sú podporené klientským nástrojom 
(modulom) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík. Pre zvyšné funkcie, ktoré sú podporené aj IS, sú jednotlivé 
komponenty rovnako uvedené v rámci popisu aplikačnej architektúry.

Jednotlivé biznis funkcie bezpečnostnej architektúry sú znázornené na nasledovnom obrázku: 



 

 Príkladmi podpory konkrétnych biznis funkcií v rámci tejto dopytovej výzvy sú napr.:

 Riadenie prístupov – Identifikácia a autentifikácia - Zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia)
Zavedenie 2FA umožní zvýšenie úrovne identifikácie a najmä autentifikácie pracovníkov VS, najmä pri vzdialených prístupoch vynucovaných COVID 
pandémiou, ale aj zvýšenie úrovne bezpečnosti pri správe IKT vo VS z pozície tzv. „power users" a administrátorov systémov. 



 

2FA je v projekte nastavená pre viacero typov používateľov:

Obyčajný používateľ, pre ktorého bude zavedenie komponentu predstavovať použitie ďalšieho prostriedku autentifikácie (2FA), ktorý bude 
predstavovať pravdepodobne aplikácia v mobilnom telefóne. V závislosti od typu inštitúcie to môže byť napríklad aplikácia DUO, alebo Microsoft 
Authenticator. To, ktoré aplikácie si budú vyžadovať 2FA a budú zapracované, závisí od výsledkov analýzy rizík príslušnej inštitúcie.
Administrátor, alebo power user bude mať k dispozícii hardvérový 2FA token na autentifikáciu. Tento token podporuje rôzne protokoly a bude ho 
možné použiť aj na storage hesiel. Najpoužívanejšie HW tokeny podporujú rôzne cloudové služby, lokálne služby a aplikácie, ako aj password 
manažéry.

Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity - Zavedenie Log manažment systému 
Zavedenie Log manažment systému umožní najmä analýzu, návrh a implementáciu spôsobu zaznamenávania logov a auditných udalostí, ich centrálneho 
zberu a zhromažďovania, ukladania, uchovávania, rotácie, poskytovania analýz a reportovania. Súčasťou analýzy bude aj:

konsolidácia logov pre efektívne a spoľahlivé fungovanie nadstavbových analytických a iných systémov vyhodnocovania bezpečnostných 
incidentov (napr. SIEM/SOC) za účelom minimalizácie „false positive a false negative" hlásení,
vytvorenie metodických postupov a manuálov pre postupné zavádzanie LMS v ďalších OVM.



Biznis služby zavedenia LMS sú nasledovné: 

 

Služba: manažment a konfigurácia systému
Proces: manažment a konfigurácia systému
Aktér: OVM
Biznis objekt: nastavenia systému 
Služba: manažment logov
Proces: manažment logov
Proces: zaznamenávanie logov a auditných udalostí
Proces: centrálny zber a zhromažďovanie logov
Proces: ukladanie, uchovávanie a rotácie logov
Aktér: OVM
Biznis objekt: správa logov 
Služba: reporting a analýzy logov
Proces: poskytovanie analýz a reportovania
Aktér: OVM
Biznis objekt: reporting a prehľady 
Samostatná biznis služba tejto pod-aktivity bez naviazania na IS:
Služba: konsolidácia logov
Proces: konsolidácia logov
Aktér: MIRRI a dodávateľ projektu (pod-aktivity)
Biznis objekt: usmernenie pre zavádzanie a implementáciu LMS vo VS 

Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity - Zavedenie služby SOC as a service

SOC ako služba poskytne najmä efektívny bezpečnostný monitoring výskytu mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov a zabezpečenie 
adekvátnej reakcie na bezpečnostné incidenty. Okrem toho poskytne pokročilé analýzy bezpečnostných incidentov a ich vyšetrovanie, podporu riešenia 
bezpečnostných incidentov a uvedenia systémov späť do bežnej prevádzky, knowledge base ohľadom jednotlivých incidentov a spôsobov ich riešenia a 
reporting a štatistiky ohľadom jednotlivých a sumárnych bezpečnostncýh incidentoch, ich závažnosti a dopadoch.

Zavedenie SOC as a service – Security Operation Centre ako služby v rámci OVM prinesie najmä:

nastavenie procesného fungovania SOC a previazanie interných a externých roly: definícia roly, procesný model, zavedenie do praxe, 
prispôsobenie interných nástrojov (napr. service desk) a LMS systému, právna podpora a pod.,
vytvorenie interných KB databáz vrátane iniciálneho naplnenia a školení pre riešenie bezpečnostných incidentov.



Biznis služby zavedenia SOC as a service sú nasledovné, avšak už podľa názvu je jasné, že nebudú predmetom implementácie, ale iba nákupu ako 
služby od poskytovateľa takýchto služieb. 

 
Služba: bezpečnostný monitoring a reakcia na bezpečnostné incidenty
Proces: monitoring incidentov
Proces: reakcia na incident
Aktér: poskytovateľ služby
Biznis objekt: notifikácie a hlásenia 
Služba: pokročilé analýzy bezpečnostných incidentov
Proces: pokročilé analýzy bezpečnostných incidentov
Proces: právna podpora
Aktér: poskytovateľ služby
Biznis objekt: analýzy / právne stanoviská a podpora 
Služba: podpora riešenia bezpečnostných incidentov
Proces: riešenie bezpečnostných incidentov
Aktér: poskytovateľ služby
Biznis objekt: postupy riešenia bezpečnostných incidentov 
Služba: Knowledge base
Proces: manažment incidentov a spôsobov ich riešenia
Aktér: poskytovateľ služby
Biznis objekt: spôsoby a postupy riešenia bezpečnostných incidentov 
Služba: reporting a štatistiky
Proces: reporting a štatistiky
Aktér: poskytovateľ služby
Biznis objekty: reporty / štatistické prehľady 

 Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov - Zavedenie MDM (Mobile Device Management)
Zavedenie MDM umožní bezpečnú správu mobilných zariadení používaných v rámci OVM s možnosťou posúdenia využitia aj konceptu BYOD. Riešenie 
umožní najmä centralizovanú bezpečnú správu a konfiguráciu mobilných zariadení, oddelenie pracovných a súkromných záležitostí, zabezpečenie 
vzdialených prístupov z mobilných zariadení k IKT zdrojom OVM, zabezpečenie ochrany dát nachádzajúcich sa na mobilných zariadeniach (napr. 
šifrovanie), zabezpečenie prípadného bezpečného zmazania mobilného zariadenia na diaľku a pod.

Na jednotlivých mobilných zariadeniach bude nainštalovaná aplikácia, ktorá bude centrálne manažovaná a konfigurovaná centrálnym serverom MDM. 
Každému používateľovi bude počas inštalácie zaslaná identifikačná SMS, ktorá bude obsahovať prístupové identifikačné a autentifikačné údaje pre 
priradenie zariadenia pod centralizovanú správu MDM. Počas inštalácie dôjde zároveň ku:

kontrole zariadenia z pohľadu bezpečnosti, verzie OS, root alebo jailbrake a pod.,



bezpečnostnej konfigurácii zariadenia (vynútenie politiky zo strany servra) a priradenie zariadenia pod centrálny monitoring a správu MDM, ak 
splní požiadavky a prejde kontrolou uvedenou v prvej odrážke.

Biznis služby zavedenia MDM sú nasledovné: 

 
Služba: manažment zariadení
Proces: manažment zariadení
Aktér: správca systému / OVM
Biznis objekt: zoznam mobilných zariadení 
Služba: manažment a konfigurácia systému
Proces: manažment a konfigurácia systému
Aktér: správca systému
Biznis objekt: nastavenia systému 
Služba: manažment a vynucovanie politík na zariadeniach a manažment incidentov
Proces: manažment a vynucovanie politík na zariadeniach a manažment incidentov
Funkcionality tohto procesu sú nasledovné:

manažment bezpečnostných politík a konfigurácií zariadení
manažment aplikácií (secure email, secure browser, secure app catalogue)
manažment aktualizácií
šifrovanie zariadenia
manažment VPN
dohľadanie zariadenia
vzdialené vymazanie zariadenia
vzdialené zablokovanie zariadenia
vzdialené notifikácie a správy

Aktér: správca systému / OVM
Biznis objekt: politiky a nastavenia zariadení / postupy riešenia incidentov 
Služba: reporting a sledovanie stavu zariadení
Proces: reporting a sledovanie stavu zariadení
Aktér: správca systému / OVM
Biznis objekt: reporting a prehľady stavu 

Aplikačná vrstva
Keďže sa jedná o dokument k dopytovej výzve, táto kapitola predstavuje riešenia, ktoré môže žiadateľ zvoliť (nie sú povinné). Konkrétne licencie, HW a 
samotné opatrenia budú predmetom schvaľovania zo strany SKB/SO a kontroly súladu s cieľmi a rozpočtom projektu pri konzultáciach a samotnom podaní 
žiadosti o NFP.



Podpora základných oblastí IB a KyB 
Na úrovni aplikačnej architektúry pre základné oblasti podpory (Governance) bude jednotlivými OVM poskytnutý klientský nástroj (modul) evidencie 
informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík, najmä pre uloženie a správu nižšie uvedených dátových objektov, ktoré budú výstupom 
podpory tejto dopytovej výzvy. Tento nástroj bude poskytnutý z pozície MIRRI (v rámci projektu centralizovaného manažmentu IB a KyB), takže z 
uvedeného dôvodu tento aplikačný komponent nie je súčasťou projektu. Súčasťou projektu je len jeho prispôsobenie podmienkam OVM (customizácia). 
Výstupom projektu sú samozrejme aj nižšie uvedené dátové objekty ako výstup z analytických a iných podporných a konzultačných aktivít.

 
Aplikačný komponent: klientský nástroj (modul) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík - poskytnutý MIRRI (pre 
uloženie a správu dátových objektov)
Dátový(é) objekt: bezpečnostná dokumentácia a politiky
Dátový(é) objekt: inventár informačných aktív OVM
Dátový(é) objekt: klasifikácia a kategorizácia IS a sietí
Dátový(é) objekt: výkon AR/BIA / výstup (dáta) z AR/BIA - katalóg rizík
Dátový(é) objekt: organizačná štruktúra riadenia IB a KyB v OVM 

 Podpora ďalších oblastí IB a KyB
Pre OVM, ktoré preukážu naplnenie základných bezpečnostných funkcii bude môcť byť poskytnutá podpora aj pre nasledovné aplikačné funkcie 
bezpečnostnej architektúry:

Riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov.
Technické zraniteľnosti systémov a zariadení.
Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov.
Riadenie prevádzky.
Riadenie prístupov.
Kryptografické opatrenia.
Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity.
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia.
Riadenie kontinuity procesov.



Z pohľadu efektívnosti a centrálneho riadenia sú jednotlivé komponenty rozdelené na tzv. centrálne alebo spoločné komponenty (spravidla prevádzkované 
MIRRI alebo napr. MVSR v prípade autentifikačného servera), ktoré môžu byť využívané jednotlivými OVM a na komponenty, ktoré musia byť 
implementované na úrovni jednotlivých OVM. 
Jednotlivé aplikačné komponenty aplikačnej bezpečnostnej architektúry sú znázornené na nasledovnom obrázku: 

 

  sú napr.:Príkladmi podpory konkrétnych aplikačných komponentov v rámci tejto dopytovej výzvy

 Riadenie prístupov – Identifikácia a autentifikácia - Zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia)
Služby zavedenia 2FA sú nasledovné: 

 
Aplikačný komponent: 2FA
Aplikačný komponent: existujúce aplikácie, napríklad Exchange, ale v zásade môžu byť ľubovoľné aplikácie, ktoré budú okrem primárnej autentifikácie 
integrované aj na 2FA autentifikačný komponent
2FA bude poskytovať nasledovné funkcie:

registráciu používateľských identít a zariadení,
manažment zariadení,
manažment identít,
reporting.



Implementácia riešenia 2FA si vyžiada integračné práce na úrovni konfigurácie, prípadne doinštalovania autentifikačných modulov do jednotlivých 
vybraných aplikácií, ktoré budú využívať funkcionalitu dvoj-faktorovej autentifikácie. V prevažnej väčšine ide o využitie štandardizovanej funkcionality, 
rozhrania a protokolov, ktoré budú jednotlivé biznis aplikácie využívať pri komunikácií s modulom 2FA za účelom zasielania informácií o úspešnej
/neúspešnej autentifikácii. V niektorých prípadoch bude pravdepodobne potrebné zrealizovať aj nastavenie a konfiguráciu siete a sieťových prvkov. Za 
účelom jednotnej správy identít používateľov bude zabezpečená integrácia na existujúci AD systém cez štandardizované konektory, rozhrania a protokoly 
AD. Tieto integračné a konfiguračné práce sú súčasťou podpory v rámci tejto dopytovej výzvy.

Z používateľského hľadiska bude 2FA fungovať podobne ako v internet bankingu - používateľ si do telefónu nainštaluje autentifikátor (aplikáciu), ktorá 
bude pomocou push metódy alebo cez OTP (číslo) pýtať od používateľa pri prihlásení na (do systému zapojenú) aplikáciu ďalšie overenie. Prvotná 
registrácia do systému bude pomocou overenia čísla, alebo emailu, to už záleží od konkrétnej implementácie.

Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity - Zavedenie Log manažment systému 

Aplikačné služby zavedenia LMS sú nasledovné: 

 
Aplikačný komponent: LMS a interná databáza LMS 
Apl. služba: manažment a konfigurácia systému
Dátový(é) objekt: konfigurácie systému 
Apl. služba: manažment logov zabezpečí nasledovnú funkcionalitu:

zaznamenávanie logov a auditných udalostí
centrálny zber a zhromažďovanie logov
ukladanie, uchovávanie a rotácie logov



Dátový(é) objekt: logy a auditné záznamy 
Apl. služba: reporting a analýzy logov
Dátový(é) objekt: reporty a prehľady 
Implementácia LMS bude vyžadovať re-konfiguráciu IS, ktoré budú zasielať logy a auditné záznamy na centrálny log server. Pre IS, ktoré takúto 
štandardizovanú funkciu zasielania logov na centrálny log server neumožňujú, bude zabezpečená inštalácia agentov a ich konfigurácia, ktorí následne 
zabezpečia odosielanie logov na centrálny log server. Okrem toho môže byť vyžadovaná aj zmena konfigurácie siete a sieťových prvkov. Tieto aktivity sú 
súčasťou podpory v rámci tejto dopytovej výzvy. 

 Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity - Zavedenie služby SOC as a service
Aplikačné služby zavedenia SOC as a service nie sú definované nakoľko budú prevádzkované u poskytovateľa, keďže táto pod-aktivita sa nakupuje ako 
služba. 
Jediná požiadavka na integráciu, resp. previazanie služieb LMS a SOC je na zasielanie logov z LMS OVM poskytovateľovi služieb SOC. Toto bude 
zabezpečené štandardizovanou funkcionalitou LMS a SOC. Tieto aktivity sú súčasťou podpory v rámci tejto dopytovej výzvy. 

 Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov - Zavedenie MDM (Mobile Device Management)
Aplikačné služby zavedenia MDM sú nasledovné: 

 
Aplikačný komponent: MDM
Aplikačný komponent: existujúce mobilné zariadenia OVM
Apl. služba: Správa mobilných zariadení 
MDM bude poskytovať nasledovné aplikačné služby:
Apl. služba: Manažment zariadení
Dátový(é) objekt: zoznam jednotlivých zariadení 
Apl. služba „Konfigurácia a vynucovanie politík na zariadeniach a manažment incidentov" bude poskytovať podporu pre biznis funkcie:

manažment bezpečnostných politík a konfigurácií zariadení
manažment aplikácií (secure email, secure browser, secure app catalogue)
manažment aktualizácií
šifrovanie zariadenia
manažment VPN
dohľadanie zariadenia
vzdialené vymazanie zariadenia
vzdialené zablokovanie zariadenia
vzdialené notifikácie a správy

Dátový(é) objekt: Politiky a nastavenia zariadení / postupy riešenia incidentov 
Apl. služba: manažment a konfigurácia systému
Dátový(é) objekt: konfigurácie systému 
Apl. služba: reporting a sledovanie stavu zariadení
Dátový(é) objekt: reporty / prehľady stavu zariadenia 
Implementácia riešenia MDM si vyžiada integračné práce na úrovni nastavenia a konfigurácie siete a sieťových prvkov za účelom vzdialeného prístupu k 
interným zdrojom a aplikáciám (napr. exchange, DMS a pod.) z mobilných zariadení (zabezpečenie prístupu prostredníctvom VPN do LAN siete OVM). Za 
účelom jednotnej správy identít používateľov bude v určitých prípadoch vhodné zabezpečiť integráciu na existujúci AD systém cez štandardizované 
konektory, rozhrania a protokoly AD. Tieto integračné a konfiguračné práce sú súčasťou podpory v rámci tejto dopytovej výzvy. 

Popis aplikačnej architektúry riešenia na úrovni modulov ISVS a vzťahov medzi nimi



Aplikačná architektúra z pohľadu jednotlivých komponentov je uvedená vyššie. Z pohľadu účelov jednotlivých modulov je možné konštatovať, že nejde 
o typické moduly ISVS z pohľadu agendových systémov ale ide o bezpečnostné moduly realizujúce bezpečnostné funkcionality. Medzi jednotlivými 
modulmi neexistujú žiadne aplikačné vzťahy.

Popis dátovej architektúry riešenia na úrovni objektov evidencie a vzťahov medzi nimi

Z pohľadu dátového modelu nejde o typické biznis (agendové) dáta ale o:

Bezpečnostná dokumentácia a politiky, postupy, analýzy, reporty a pod. – ako výstupy aktivity projektu určené pre ďalšie riadenie rozvoja IB 
a KyB v podsektore VS,
bezpečnostné konfigurácie a bezpečnostné dáta – pre fungovanie jednotlivých bezpečnostných komponentov.

Dátové objekty uvedené v aplikačnej architektúre zároveň predstavujú aj konkrétne dáta, čiže dátový model, ktorý bude predmetom tohto projektu.
Bezpečnostná dokumentácia a politiky, postupy, analýzy, reporty a pod. sú určené pre proces riadenia IB a KyB v jednotlivých OVM.
Bezpečnostné konfigurácie a bezpečnostné dáta slúžia pre správne fungovanie bezpečnostných modulov, t.j. jednotlivé komponenty tohto navrhovaného 
riešenia a zároveň reprezentujú vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a potenciálnych bezpečnostných incidentov.

Technologická vrstva

Podpora základných oblastí  IB a KyB
Na úrovni technologickej architektúry pre oblasť podpory Governance poskytnú jednotlivé OVM len existujúce zariadenie a existujúci technologický nód 
v podobe file servera alebo DB systému pre nainštalovanie klientského nástroja (modulu) evidencie a správy informačných aktív, ich klasifikácie a 
kategorizácie a riadenia rizík a uloženie výstupov tejto pod-aktivity. Z uvedeného dôvodu tento technologický komponent nie je súčasťou podpory v rámci 
tejto dopytovej výzvy. 

 

Nód – existujúci File server OVM. 

 Podpora ďalších oblastí IB a KyB
Príklady realizácie technologickej architektúry pre OVM, ktoré preukážu naplnenie základných funkcii a budú implementovať niektoré komponenty 
aplikačnej architektúry, sú uvedené v nasledujúcom texte. 

 Príkladmi podpory technologickej architektúry v rámci tejto dopytovej výzvy sú napr.:

 Riadenie prístupov – Identifikácia a autentifikácia - Zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia)
Technologická architektúra zavedenia 2FA je tvorená samotnými druhým faktorom, ktorý môže byť:

mobilná aplikácia,
hardvérový token.

Ďalšími komponentmi sú:

autentifikačný server, ktorý sa pripája na autentifikačnú proxy, alebo priamo na aplikáciu, ktorá si vyžaduje overenie druhým faktorom. Počet 
aplikácii nie je obmedzený, v zásade sa však zrejme budú využívať aplikácie, ktoré už v stave od výrobcu podporujú využívanie konkrétnej 2FA.



 

 Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity - Zavedenie Log manažment systému
Technologická architektúra LMS je tvorená nódom a internou databázou pre centrálny manažment logov a auditných záznamov a existujúcim 
technologickým nódom v podobe file servera pre uloženie výstupov tejto pod-aktivity, ktorý poskytne OVM. Z uvedeného dôvodu tento technologický 
komponent (file server) nie je súčasťou podpory v rámci tejto dopytovej výzvy. 

 
Technologický nód: LMS a DB systému
Technologický nód – existujúci File server OVM. 

 Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity - Zavedenie služby SOC as a service
Technologická architektúra zavedenia SOC as a service nie je definovaná nakoľko bude prevádzkovaná u poskytovateľa, keďže táto pod-aktivita sa 
nakupuje ako služba. 

 Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov - Zavedenie MDM (Mobile Device Management)
Technologická architektúra zavedenia centrálneho MDM je tvorená nódom a internou databázou pre centrálny manažment mobilných zariadení 
a samotnými mobilnými zariadeniami (device) reprezentujúcim existujúce mobilné zariadenia typu notebook a smartphone. 

 
Technologický nód: MDM – centrálna časť (manažment) a interná DB
Technologický device: mobilné zariadenia – typu smart phone
Technologický device: mobilné zariadenia – typu notebook 



Infraštruktúra

V prípade governance služieb, riadenia aktív, hrozieb a rizík a SOC as a service nie je táto časť relevantná. Dodávané sú iba dokumenty, výstupy z analýz 
a pod., resp. bude SOC prevádzkovaný na strane vysúťaženého komerčného poskytovateľa tejto služby.

Služby typu LMS, 2FA a MDM budú nasadené do existujúcej infraštruktúry OVM, ktoré bude tieto služby bezpečnosti implementovať. Vo väčšine prípadov 
budú do existujúcej infraštruktúry nasadené zariadenia vo forme appliance.

Dátový model riešenia

Z pohľadu dátového modelu nejde o typické biznis (agendové) dáta ale o:

Bezpečnostnú dokumentáciu a politiky, postupy, analýzy, reporty a pod. – ako výstupy aktivity projektu určené pre ďalšie riadenie rozvoja IB 
a KyB v podsektore VS z pozície MIRRI,
bezpečnostné konfigurácie a bezpečnostné dáta – pre fungovanie jednotlivých bezpečnostných komponentov.

Dátové objekty uvedené v aplikačnej architektúre zároveň predstavujú aj konkrétne dáta, čiže dátový model, ktorý bude predmetom tohto projektu.
Bezpečnostná dokumentácia a politiky, postupy, analýzy, reporty a pod. sú určené pre proces riadenia IB a KyB v OVM.
Bezpečnostné konfigurácie a bezpečnostné dáta slúžia pre správne fungovanie bezpečnostných modulov, t.j. jednotlivé komponenty tohto navrhovaného 
riešenia a zároveň reprezentujú vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a potenciálnych bezpečnostných incidentov.

Licencie

V projekte je možné žiadať napríklad o nasledovné druhy licencií a HW:

ID IS/modul/komponent architektúry Nutný SW Počet Typ licencii Poznámka

1. Bezpečnostný monitoring Log manažment 4 systém HW

2. Bezpečnostný monitoring SOC ako služba 2 systém SW/služba

3. Bezpečnostný monitoring MDM - napr. MS Intune 400 user SW

4. Bezpečnostný monitoring 2FA - napr. Duo Security 400 user SW

5. Bezpečnostný monitoring 2FA - napr. HW token Yubico 100 kus HW

Poznámka: uvedené počty a typy licencií sú vzhľadom na povahu projektu iba odhadované.

Bezpečnostná architektúra

Nakoľko celé riešenie realizuje vybrané bezpečnostné funkcie pre OVM, ktoré budú predmetom podpory v rámci tohto projektu, je táto kapitola irelevantná. 
Bezpečnostná architektúra je v tomto prípade popísaná v rámci biznis, aplikačnej a technologickej architektúry uvedenej vyššie.

SUMARIZÁCIA PREPOJENIA, INTEGRÁCIE a ROZHRANIA
Projekt nerealizuje žiadne externé/interné interfaces/rozhrania.

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ IS / PROJEKTY
Bez závislostí na iných projektoch.

ZDROJOVÉ KÓDY
 sofAk bude v projektoch dodávaný custom tvér, bude musieť byť dodaný pod licenciou EUPL.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA



Aktivita podpora Governance v oblasti IB a KyB si nevyžaduje žiadnu budúcu prevádzku, nakoľko ide len o analytické a konzultačné práce, ktorých výstupy 
budú použité pre proces riadenia IB a KyB (Governance) v podsektore VS v rámci jednotlivých OVM. Výstupy Governance aktivít samozrejme tiež budú 
musieť byť udržiavané a rozvíjané, to by však malo byť realizované pomocou interných zamestnancov bez priameho vplyvu na rozpočet.
Pre aktivity napr.:

zavedenie MDM (Mobile Device Management),
zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia),
rozšírenie funkcionality a spôsobilosti bezpečnostného monitoringu inštitúcii VS:

zavedenie Log manažment systému na vybranej IKT infraštruktúre definovaného OVM

sú rámcové požiadavky na prevádzku a údržbu zadefinované nižšie. Tieto požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od projektov a nemôžu byť brané ako 
záväzné.
Pre aktivitu rozšírenie funkcionality a spôsobilosti bezpečnostného monitoringu inštitúcii VS, konkrétne pod-aktivitu zavedenie služby SOC as a service pre 
vybraný OVM, nie je prevádzka a údržba zadefinovaná, nakoľko ide o poskytovanie služieb zo strany úspešného uchádzača – dodávateľa týchto služieb, 
takže sú zadefinované len základné parametre, resp. požiadavky na dostupnosť tejto služby.

Prevádzkové požiadavky

Všetky ďalšie parametre a požiadavky na prevádzku a údržbu sa týkajú už len nasledovných aktivít:

zavedenie MDM (Mobile Device Management),
zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia),
rozšírenie funkcionality a spôsobilosti bezpečnostného monitoringu inštitúcii VS:

zavedenie Log manažment systému na vybranej IKT infraštruktúre definovaného OVM.

Úrovne podpory používateľov:

Kapitola nie je relevantná.

Požadovaná dostupnosť IS:

Aktivita MDM 
a 2FA

Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

12 
ho
dín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 
ho
dín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 
ho
dín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov 
Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

98,
5% 98,5% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod.

Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny.
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie 
incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané 
servisné okná a plánované odstávky IS.
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez 
odstránenia vady alebo incidentu.



Aktivita LMS Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

12 
ho
dín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 
ho
dín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 
ho
dín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov 
Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

99,
9% 99,9% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 8,76 hod.

Maximálny mesačný výpadok je 0,73 hodiny.
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie 
incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané 
servisné okná a plánované odstávky IS.
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez 
odstránenia vady alebo incidentu.

Dostupnosť (Availability)

Požadovaná dostupnosť pre aktivity projektu:

Požadovaná dostupnosť pre nasledovné aktivity projektu:

zavedenie MDM (Mobile Device Management),
zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia).

je:

98,5% dostupnosť znamená výpadok 8,25 dňa.

Požadovaná dostupnosť pre aktivity projektu:

rozšírenie funkcionality a spôsobilosti bezpečnostného monitoringu inštitúcii VS:
zavedenie Log manažment systému na vybranej IKT infraštruktúre definovaného OVM,

SOC as a service

je:

99,9% ("tri deviatky") dostupnosť znamená výpadok 8,76 hodín.

Za týmto účelom bude s dodávateľom služby SOC as a service uzatvorená , ktorá bude požadovať uvedenú dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA)
dostupnosť poskytovanej služby. 

RTO (Recovery Time Objective)

Zavedenie aktivít:

zavedenie MDM (Mobile Device Management),

https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement


zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia),
rozšírenie funkcionality a spôsobilosti bezpečnostného monitoringu inštitúcii VS - zavedenie Log manažment systému na vybranej IKT 
infraštruktúre definovaného OVM

si budú vyžadovať tretí stupeň, t.j. rýchlu obnovu.
.RTO pre tieto aktivity je definované na 24 hodín

RPO (Recovery Point Objective)

Nasledovné aktivity:

zavedenie MDM (Mobile Device Management),
zavedenie 2FA (dvoj-faktorová autentifikácia),

si budú vyžadovať len tradičné zálohovanie, avšak . RPO pre tieto aktivity je definované na 24 hodín
Aktivita:

rozšírenie funkcionality a spôsobilosti bezpečnostného monitoringu inštitúcii VS - zavedenie Log manažment systému na vybranej IKT 
infraštruktúre definovaného OVM

si bude vyžadovať asynchrónnu replikáciu dát. . RPO pre tieto aktivity je definované na 1 hodinu

POŽIADAVKY NA PERSONÁL
Požiadavky sú popísané v dokumente Projektový zámer.

IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU
V projekte neprebieha vývoj/implementácia.

PRÍLOHY
Príloha 1: Katalóg požiadaviek (Excel) -  https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

Koniec dokumentu

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
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