
 

Zhrnutie a hodnotenie 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plánuje realizovať projekt Detekcie 

zraniteľnosti s investičnými nákladmi 6,9 mil. eur s DPH a ročnými prevádzkovými nákladmi postupne do 

0,2 mil. eur. Cieľom je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti elektronických služieb verejnej správy. Projekt umožní 

rozšíriť detekciu bezpečnostných incidentov z infraštruktúry NASES aj na koncové body, pomocou automatického 

vyhodnocovania správania používateľa v aplikáciách a detegovania neštandardného správania. 

Hodnota za peniaze IT projektov Detekcia zraniteľnosti 

Kritéria pre štúdiu uskutočniteľnosti 

Relevantný cieľ projektu 

Projekt má definovaný relevantný cieľ zvýšenia kybernetickej bezpečnosti ISVS1 

vyhodnocovaním a elimináciou kybernetických útokov na koncové zariadenia 

používateľov, mimo infraštruktúry NASES. 

Posúdenie alternatív 

Projekt porovnáva alternatívu automatického a manuálneho monitorovania 

koncových obslužných bodov. Nákladovo je analyzované jedno technické riešenie, 

ktoré predstavuje rozširujúci modul aktuálneho SOC2 podporného systému, 

implementovaného v rámci projektu NKIVS NP SKB3. 

Štruktúra a 
opodstatnenosť nákladov 
(v eur s DPH) 

Najnákladnejšou časťou je obstaranie licencií (3,6 mil. eur) a hardvérového 

vybavenia (2,0 mil. eur). Jednotkové ceny licencií a bezpečnostného hardvéru sú 

stanovené prieskumom trhu v súlade s metodikou. Implementácia riešenia je 

realizovaná internými kapacitami NASES s priemernou jednotkovou cenou IT práce 

na úrovni 313 eur (celkovo 1,1 mil. eur) je výrazne pod benchmarkom verejného 

sektora pre externé služby SR 540 eur. Prevádzka projektu realizovaná internými 

zamestnancami NASES v rozsahu 7 FTE (0,2 mil. eur ročne) je menej ako 4 % 

z hodnoty diela a je v súlade s benchmarkom verejnej správy 5 %. 

Prínosy 

Celkové prínosy projektu (17,9 mil. eur za 3 roky) vychádzajú zo šetrenia  času 

zamestnancov, ktorých by bolo potrebné najať bez automatizácie detekcie (116 FTE, 

15,8 mil. eur) a zo zníženia pravdepodobnosti úniku dát (2,1 mil. eur). Prínosy sú 

definované na základe expertných odhadov z troch štúdií z oblasti kybernetickej 

bezpečnosti a výberu konkrétnych bezpečnostných incidentov, u ktorých dôjde 

k zvýšeniu šance na ich elimináciu, prípadne ich úplnú elimináciu. 

Riziká 

Bez metodiky na odhad prínosov zo zvýšenia kybernetickej bezpečnosti existuje 

riziko, že odhadnuté prínosy podľa zahraničných štúdii nebudú zodpovedať 

skutočnosti. Krátkodobým riešením je určenie výsledkových ukazovateľov projektu 

a ich pravidelné vyhodnocovanie. Systematickým riešením je príprava metodiky pre 

kvantifikáciu prínosov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Hodnotenie 

Podľa štúdie je projekt spoločensky návratný s BCR (pomer prínosov a 

nákladov) 5,00. Jeho dosiahnutie závisí od relevantnosti expertne 

odhadnutých prínosov. Využitie interných IT špecialistov a výška 

prevádzkových nákladov predstavuje dobrý príklad pre ďalšie projekty 

verejnej správy.  

Odporúčania 
 Vypracovať metodiku kvantifikácie prínosov pre projekty kybernetickej bezpečnosti (MIRRI SR). 

 Pred spustením projektu doplniť, kde a ako často bude aktualizované vyhodnotenie cieľov 

a merateľných ukazovateľov zo štúdie uskutočniteľnosti a prínosov uvedených v CBA. 

                                                           
1 Informačné systémy verejnej správy 
2 Security Operations Center - Bezpečnostné operačné stredisko 
3 https://www.mfsr.sk/files/archiv/94/kyberarena_UHP_hodnotenie_20190611.pdf  

https://www.mfsr.sk/files/archiv/94/kyberarena_UHP_hodnotenie_20190611.pdf

