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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 
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2. ÚČEL DOKUMENTU 
 
Projekt „Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum (BMCC) - MDR - Služby riadenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov“,  bol vypracovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej iba „MV SR“ alebo „Ministerstvo“) a 
zabezpečiť súlad so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) a umožniť 
poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä ohľadom monitoringu a riešenia bezpečnostných incidentov 
pre celý rezort MV SR ako aj pre verejnosť najmä nasledovnými opatreniami: 
• vytvorením centra pre bezpečnostný monitoring, detekciu bezpečnostných incidentov a riešenie 
kybernetických bezpečnostných incidentov, tzv. Security Operations Centra (ďalej iba „SOC“), 
• implementovaním nástrojov na ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie a nástrojov ochrany proti 
externým  a interným hrozbám v IT prostredí MV SR 
 
Aj keď momentálne MV SR má zavedený proces riadenia IB a KB a má bezpečnostnú dokumentáciu, nedisponuje 
technologickými a personálnymi zdrojmi, aby mohlo vykonávať všetky potrebné aktivity v rozsahu požadovanom 
zákonmi (najmä zákonom o KB) pre celý rezort. Výsledky tohto projektu budú zároveň plniť ciele definované v 
Politike informačnej bezpečnosti a požiadavky interných riadiacich smerníc v oblasti IB a KB a ostatných 
relevantných dokumentov MV SR. 
 
 
 
3. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 
 

Projekt  predpokladá vybudovanie centra, ktoré bude poskytovať služby v troch oblastiach, prepojených 
s požiadavkami a cieľmi popísanými v Projektovom zámere: 

• MODUL MDR: Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečujú monitorovacie, 
detekčné a reakčné služby. 

 

Služby projektu nie sú typickými službami systémov typu ISVS, sprístupňujúce služby verejnosti. Jedná sa 
prevažne o interné služby poskytované dovnútra rezortu MV SR s prípadným presahom vzdelávacích služieb do 
iných rezortov. Služby sú rozdelené do troch modulov, ktoré sú vzájomne prepojené do logického celku. 

MODUL MDR: Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečujú monitorovacie, detekčné a 
reakčné služby a majú za cieľ aktívne odhaľovanie pripravovaných a prebiehajúcich bezpečnostných incidentov, 
ich riešenie, hlásenie a ďalšie spracovanie. Služby riadenia kybernetických incidentov, patria k reaktívnym 
službám. 

 

 
 
4. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU 
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4.1 Biznis vrstva 
 

 
 

 
MODUL MDR 
Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti riadi organizáciu a pôsobnosť jednotiek CSIRT. Akreditované jednotky CSIRT 
by mali na kybernetické bezpečnostné incidenty upozorňovať, detegovať ich, pomáhať pri ich riešení, riešiť ich, 
resp. ukladať povinnosť riešenia prevádzkovateľovi základnej služby. 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti zároveň ukladá prevádzkovateľovi základnej služby kybernetický bezpečnostný 

incident detegovať, riešiť, navrhovať opatrenia, hlásiť ho a zabezpečovať dôkazy alebo dôkazné prostriedky. 

Detekcia (odhalenie) kybernetického bezpečnostného incidentu je spúšťacím a kľúčovým štartovacím bodom pri 
jeho riešení. Národný CSIRT momentálne nemá žiadne možnosti ani prostriedky na odhalenie negatívnych 
bezpečnostných udalostí v prostredí MV SR, ktoré by sa po prvotnom preskúmaní mohli kvalifikovať ako 
bezpečnostný incident. 

Nasledujúce riešenie kybernetických incidentov v rámci procesu reakcie na incident (Incident Response Process) 
patrí medzi veľmi rýchle procesy (na rozdiel od iných procesov, ako napr. zmenový proces). Preto je prakticky 
nemožné, aby všetky fázy tohto procesu mohol riadiť alebo dokonca riešiť národný CSIRT. Národný CSIRT sa v 
súčasnej dobe sústreďuje skôr na prijímanie a zasielanie včasného varovania pred kybernetickými 
bezpečnostnými incidentmi prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti. V 
takom prípade sa jedná skôr o preventívnu bezpečnosť. 

Aby MV SR mohlo účinne a v reálnom čase detegovať a riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty, musí mať 
schopnosť svoje incidenty riešiť bez závislosti na okamžitých možnostiach a schopnostiach vládnej alebo národnej 
jednotky CSIRT. 

 

 

Vlastnosti procesu Incident Response 
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Proces riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len proces IR) je typický cyklický proces, ktorý 
má definované ciele, vstupy, fáze, činnosti, nástroje, eskalácie, role a výstupy. 

 

Vrcholovým cieľom procesu IR je pokrytie bezpečnostných rizík, ktoré neboli pokryté preventívnymi činnosťami a 
opatreniami, vyplývajúcimi z procesu riadenia bezpečnosti (ISMS), akceptovanými a neznámymi rizikami. Celý 
proces IR bude podrobne vytvorený na základe predpisových základní, ktoré určia parametre celého procesu, a to 
hlavne: 

- režim práce 

- presné činnosti, postupy a núdzové postupy 

- prístupové práva k jednotlivým prvkom a nástrojom 

- povinnosti/zodpovednosti/SLA 

- spôsob schvaľovania a koordinácie a hlásení 

- zachádzanie s informáciami 

- potrebné vzdelanie, profil, znalosti a spôsobilosti členov týmu 

- taktika reakcie rozpracovaná v postupoch pre zvládanie incidentov 

 

IR tím a jeho práca 

 
V procese IR musia byť všetky role definované, musí byť popísaná ich náplň činnosti a zodpovednosť a tieto role 
musia byť obsadené ľuďmi v potrebnom počte tak, aby bolo možné pokryť nielen bežný režim, ale aj prípadný 
režim v kritickej situácii.  

Pre prevádzku procesu IR sú potrebné všeobecné i špecializované technické bezpečnostné nástroje. Tieto 

prostriedky by mali byť do vysokej miery nezávislé až autonómne, aby bola zaručená možnosť riešiť incidenty aj 
v prípade výpadku bežnej výpočtovej, úložnej a komunikačnej infraštruktúry organizácie. To sa tiež týka systému 
záloh, ktorý by mal byť čo najmenej prepojený s ostatnou prevádzkovou infraštruktúrou. 

Podrobnejší popis nástrojov a ich infraštruktúry je popísaný v časti vrcholovej architektúry. 

 

IR tím sa špecializuje predovšetkým na: 

- detekciu incidentov 

- analýzu a vypracovanie návrhov na prvotné protiopatrenia (odozva/ohraničenie/zastavenie incidentu) 

- implementáciu a overovanie účinnosti protiopatrení 

 

Na takúto činnosť je potrebné mať nevyhnutné opatrenia pre prístupy (typu read/write) k väčšine 

bezpečnostných technológií. V procese IR sú v definovaných prípadoch tiež potrebné zvýšené rozhodovacie práva 
kvôli nemožnosti bežnej komunikácie/eskalácie z časových a iných dôvodov. 

 

Pre takúto činnosť nie je možné využívať pracovníkov týmu preventívnej bezpečnosti, ktorí nepracujú v rýchlom 
"online" režime procesu IR. Táto činnosť sa preto koncentruje na pracovníkov tímu IR. Spolupráca s pracovníkmi 
preventívnej bezpečnosti je však naďalej nevyhnutná, pretože môžu pomáhať pri vyšetrovaní incidentov a vždy 
pomáhajú pri implementácii definitívnych opatrení. 

Keďže režim práce tímu v procese je 24/7/365, musia počty členov tímu zodpovedať počtu smien. Predpokladá sa 
práca na 3 smeny, prípadne na viac smien pri variante B, ktorá tiež predpokladá účasť na výukovej činnosti 
členov tímu IR. 

 

 

Fázy procesu IR 

Proces IR má všeobecne 6 fáz, pričom fáza hlbokej analýzy je možnou odbočkou riešenia (vyšetrovania) incidentu 

1. príprava 
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2. detekcia 

3. riešenie incidentu 

4. hlboká analýza 

5. uzavretie incidentu 

6. činnosť po incidente 

 

 

1. Prípravná fáza 

Táto fáza obsahuje sústavnú prípravu a vylepšovanie tak procesu, ako aj vedomostí a zručností pracovníkov 
(vrátane dokumentácie a znalostných báz) a v neposlednej rade aj technických prostriedkov, vybavenia a 

nástrojov. 

Je dôležité, aby pre prípad zlyhávania infraštruktúry boli k dispozícii off-line najdôležitejšie dokumenty, potrebné 
pre riešenie incidentu a komunikáciu. 

 

2. Detekčná fáza 

Tato fáza sa spolieha na fungujúcu prvú fázu a na celý rad vstupov pre detekciu negatívnych udalostí 
(bezpečnostný dohľad/monitorovanie). 

Je dôležité, aby si aj všetci zamestnanci MV SR, občania, partneri, podnikatelia atď. všímali podozrivé chovanie 
technológií a aplikácií a boli potenciálne schopní také chovanie rozpoznať a nahlásiť. Pre také účely je nutné mať 
zriadený bezpečnostný helpdesk, ktorý môže byť jedným zo vstupov do fáze detekcie. 

 

Hlavne v rýchlom cykle činnosti procesu IR je nutné dokumentovať každý krok, čo slúži nielen pre uľahčenie a 
urýchlenie práce, ale napomáha aj zbieraniu forenzných dôkazov. Okrem toho je potrebné mať v každom 
okamihu možnosť zistiť, v akej fáze a v akom stave riešenia sa incident nachádza. Na to slúži nástroj pre 
evidenciu a manažment bezpečnostných incidentov (Incident Response Management) 

 

Podľa závažnosti incidentu je potrebné zvážiť, ako zachovať rovnováhu medzi snahou čo najskôr incident izolovať 
a potrebou zbierania informácií pre ďalšie vyšetrovanie a dôkazov. 

 

3. Fáza riešenia incidentu 

V tejto fáze sa najprv robí predbežná analýza, navrhujú sa predbežné (operatívne) protiopatrenia a tieto sa 
potom implementujú s overením účinnosti. 

Keď sú protiopatrenia účinné, incident je možné preniesť do fáze ukončenia incidentu. Pokiaľ protiopatrenia 

účinné nie sú, vykonáva sa ďalšia analytická činnosť a navrhujú, implementujú a overujú sa ďalšie protiopatrenia. 

V prípade neúspešnosti protiopatrení sa využíva fáza hlbokej analýzy. 

 

4. Fáza analýzy 

Cieľom tejto fáze je revízia incidentu a dodatočné vyšetrovanie príčin a súvislostí. Táto fáza nastupuje, keď sa 
incident nepodarí uzavrieť v druhej fáze riešenia incidentu (pokiaľ boli navrhované protiopatrenia neúčinné), ale 
aj v prípade, že ide o závažný incident a je potrebné klásť väčší dôraz na vyšetrenie okolností a zaisťovanie 
dôkazov (i keď sú navrhované/implementované opatrenia účinné). 

Niekedy býva príčinou vstupu do tejto fáze nedostatok informácií, nesprávne informácie alebo nesprávny návrh 
protiopatrení. Takým príčinám je potrebné sa vyhnúť, lebo spomaľujú priebeh riešenia incidentu a blokujú cenné 
zdroje expertných analytikov. Tento problém je treba neskôr riešiť vo fáze činností po incidente. 

Odbočka do tejto fáze môže zásadne predĺžiť čas vyriešenia incidentu. 

 

5. Fáza uzavretia incidentu 

V tejto fáze sa incident po schválení uzatvára. Overuje sa, či pre uzatvorenie existujú všetky predpoklady. Taktiež 
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sa v tejto fáze posielajú hlásenia o riešení a uzatvorení incidentu. 

 

Nástroje procesu IR 

Detekčné nástroje 

- hlavnými detekčnými nástrojmi je SIEM a monitorovanie sietí a infraštruktúry 

 

Komunikačné nástroje 

- nástroje pre vzdialené pripojenie (aj out-of-band) 

- IP/mobilná telefónia 

- mailová/chatová komunikácia 

- iné nástroje strategickej a krízovej komunikácie 
 

Procesné nástroje 

- DMS pre dokumenty a dokumentáciu 

- nástroj pre prevádzku knowledge base 

- nástroj pre Incident Response Management 

 

Nástroje pre lokálnu obnovu BMCC 

- fungujúci systém záloh 
- nástroje pre automatizovanú inštaláciu/deployment 

 

 
 
 
 

 
•  

 
Kód KS  

(z MetaIS) 

 
Názov KS 

 
Používateľ 

KS 
(G2C/G2B/G2G

/G2A) 

Životná 
situácia  

(kód 
z MetaIS) 

 
Úroveň 

elektronizác
ie KS 

Koncovú 
službu 

realizuje 
AS (kód AS 
z MetaIS) 

 Projekt nevytvára KS   Vyberte jednu 
z 

možnostíVybe
rte jednu z 

možnostíVybe
rte jednu z 

možnostíVybe
rte jednu z 
možností 

 

 
Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu 
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Obrázok č.2 Model biznis architektúry  

 

4.2 Aplikačná vrstva 

 
Pracovisko SOC (Security Operations Center) 

Detekčné a reakčné schopnosti v rámci procesu riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov sú založené 

na troch pilieroch: 

- Technológie (nástroje), 

- Proces reakcie na incidenty (proces Incident Response), 

- Ľudia v procese IR. 

 

Detekčné a reakčné technológie sú základom činnosti SOC. Umožňujú získavať informácie o momentálnom dianí v 
rozsiahlom spektre prevádzkových a bezpečnostných technológií na základe princípu zberu udalostí (logov) a 
princípu monitorovania sieťovej komunikácie. Ďalšie vstupné informácie poskytuje analýza hrozieb a jej nástroje. 

Je dôležité, že všetky hlavné použité technológie (Qradar, Flowmon Data Loss Prevention a Privileged Access 
Management) v SOC sú vzájomne integrovateľné – sú schopné spolupracovať a vzájomne sa pri detekcii a reakcii 
podporujú. 

 

SIEM 

Centrálnou časťou získavania a zberu udalostí je technológia SIEM (Security information and event management), 
ktorá centrálne zbiera bezpečnostne relevantné udalosti z najrôznejších zdrojov (agregácia), normalizuje dáta do 
jednotnej štruktúry (normalizácia), ukladá ich, hľadá spoločné bezpečnostné atribúty a spája udalosti do logických 
celkov (korelácia) a upozorňuje na také zoskupenia informácií v udalostiach, ktoré môžu znamenať negatívnu 
bezpečnostnú udalosť a z ktorých môže vzniknúť bezpečnostný incident. Pri vzniku incidentu je pomocou SIEM 
možné v rámci vyšetrovania incidentu získavať ďalšie informácie o udalostiach, ktoré predchádzali incidentu alebo 
ho sprevádzajú, pomocou vyhľadávania a logickej korelácie udalostí z relevantných zdrojov. Technológia SIEM je 
taktiež veľmi užitočná pri forenznej analýze. 

Technológia SIEM obsahuje rôzne  komponenty zberu, konsolidácie, agregácie a vyhodnocovania udalostí. 

 

Integrácia s existujúcim SIEM riešením 

V datacentre MV SR bol integrovaný systém SIEM od spoločnosti McAfee, ktorý monitoruje a vyhodnocuje 
bezpečnostné udalosti serverov, sieťovej infraštruktúry, aplikácií a databáz. Predstavuje hlavný komponent pri 
riešení celkovej bezpečnosti z pohľadu monitorovania a riešenia bezpečnostných incidentov. V prípade ak 
v budúcnosti bude integrované ďalšie riešenie SIEM od iného dodávateľa existujúci SIEM sa využije ako hlavný 
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zdroj informácii a dát, ktorý bude bezpečnostné udalosti z infraštruktúry datacentra preposielať na nové riešenie. 
Nové riešenie SIEM systému od iného dodávateľa sa môže použiť na integráciu a monitorovanie koncových 
používateľských staníc.  

 

Komponenty SIEM 

Konzola 

Komponent poskytuje používateľské prostredie (UI), real-time pohľady na udalosti a sieťové toky (flows), 
reporty, registrované útoky (offenses), informácie o aktívach a funkcie správy systému. 

 

Event kolektor 

Komponent realizuje zber udalostí z lokálnych aj vzdialených zdrojov log záznamov, normalizuje originálne log 

udalosti do požadovaného formátu. Komponent umožňuje aj spájať, zoskupovať podobné (takmer rovnaké) 
udalosti za účelom šetrenia systémových prostriedkov a takto spracované udalosti posiela na Event Processor. 

 

Event Procesor 

Komponent realizuje spracovanie udalostí, ktoré boli pozbierané a normalizované jedným alebo viacerými 
komponentmi Event kolektora. Komponent spracováva udalosti používaním tzv. Custom Rules Engine (CRE). Keď 
niektorá udalosť zodpovedá kritériám, ktoré sú súčasťou CRE pravidiel a sú definované na úrovni konzoly, Event 
Procesor vykoná akciu, ktorá je definovaná v rámci pravidla (response). Komponent používa lokálny priestor na 
ukladanie hlásení a dát, ktoré k nim prislúchajú a zároveň vie využiť aj dodatočný priestor využitím Data Node 
komponentov. Tento komponent zabezpečuje vyhodnocovanie licenčných parametrov voči reálnemu stavu 
spracovaných vstupných udalostí (EPS). V čase, keď dôjde k prekročeniu licencie, systém tieto udalosti umiestni 
do fronty a následne ich spracuje neskôr. Ak dôjde k zaplneniu fronty, ďalšie udalosti sú zahadzované. 

 

Data Node 

Komponent slúži na rozšírenie možností ukladania a spracovania udalostí, prípadne na zvýšenie výkonu pri 
vykonávaní vyhľadávacích operácií nad udalosťami, pre existujúce komponenty (Event Procesor). 

 

App Host 

Komponent slúži na dedikovaný beh aplikácií. Bežne sú prevádzkované spoločne s komponentom Konzola, ale 
nároky aplikácií bývajú vysoké a je nevyhnutné prevádzkovať ich dedikovane. Komponent zabezpečuje dodatočný 
diskový priestor ako aj výkonnostné parametre. 

 

Nástroje SIEM 

Admin (Administration) 

Nástroj, ktorý slúži na správu jednotlivých komponentov a súčastí  riešenia (nielen SIEM). Je možné spravovať 
používateľov, konfiguráciu komponentov, licencie, pravidlá spracovania udalostí, aktív, používaných sietí a 
samozrejme aj spravovať ďalšie časti riešenia. 

 

Dashboard 

Tento nástroj slúži na poskytnutie prvého pohľadu pre analytika pri prihlásení do SIEM prostredia. Zobrazenia je 
možné upravovať podľa potrieb konkrétneho analytika. K dispozícii sú takisto preddefinované dashboard-y, 
z ktorých si môže analytik vybrať. 

 

Offense 

Tento nástroj poskytuje najdôležitejšie vstupy pre riešenie hrozieb a incidentov. Jeho súčasťou sú tzv. pravidlá 
(Rules), ktoré na základe kritérií identifikujú podozrivé udalosti. Nástroj zabezpečí generovanie alertov o 
incidentoch, zároveň poskytuje pohľad na konkrétne detaily identifikovaných hrozieb a incidentov. Súčasťou je aj 
možnosť použitia rôznych doplnkových nástrojov v procese analýzy. 

 



                         
 

  Strana 11/21 

Log Activity 

Tento nástroj slúži na zobrazenie udalostí, ktoré SIEM systém prijal prostredníctvom komponentov Event 
Kolektor. Zobrazenie je možné obmedziť podľa definovaných podmienok tak, aby vo výstupe boli len požadované 
udalosti. Súčasťou nástroja sú aj možnosti zobrazenia v rôznej interpretácii (tabuľky, grafy a pod.). Zároveň slúži 
na vytvorenie „search“, ktoré sa využijú pri iných nástrojoch (napr. Report). Požiadavky na konkrétne udalosti a aj 
formát výstupu je možné definovať veľmi detailne prostredníctvom jazyka ADL. Súčasťou vybraného formátu 
môže byť aj tvorenie kumulovaných dát, pre konkrétne kritériá. 

 

Report 

Tento nástroj slúži na generovanie výstupov (reportov) na účely prezentácie a ich poskytovania mimo prostredia 
SIEM. Report môže obsahovať niekoľko rôznorodých typov informácií (napr. rôzne vyhľadávanie z udalostí 
a/alebo tokov v požadovanom formáte, použitie kumulovaných dát). 

 

Nástroje pre analýzu sieťovej komunikácie 

 

- Sonda, určená na generovanie informácii o sieťovej prevádzke. 

- Kolektor, určený na spracovanie a ukladanie prijatých informácii. 

- Anomaly Detection System (ADS, určený na automatizovanú analýzu sieťovej prevádzky, analýzu 
bezpečnostných hrozieb a identifikáciu problémov.  

 

 

Sonda 

Sonda obsahuje softvér (tzv. exportér), ktorého úlohou je spracúvanie sieťových  informácií a tvorba záznamov. 
Prijaté informácie sú následne zasielané pomocou protokolov TCP alebo UDP smerom na kolektor. Vzájomná 
komunikácia prebieha medzi sondou a kolektorom, ktorých môže byť v rámci infraštruktúry zapojených niekoľko. 
Z dôvodu ochrany voči  prípadnému zahlteniu sondy sú vytvorené záznamy, ktoré sú na sonde uchovávané len do 
doby  ukončenia spojenia. 

 

 kolektor 

Zariadenie určené pre zobrazovanie, dlhodobé ukladanie a analýzu sieťovej prevádzky s podporou rôznych 
formátov  IPFIX (napr. zasielané zariadeniami ako prepínače, smerovače a taktiež sieťové sondy).  

 kolektor bude možné implementovať ako samostatné fyzické zariadenie, alebo v rámci virtuálneho prostredia. 
Fyzické zariadenie je v závislosti od modelu dodávané s diskami v redundantnom zapojení s technológiou RAID. 

 kolektor pozostáva z  hlavných nástrojov: 

- Pozostáva zo sady nástrojov určených pre zber a prácu s dátami. 

- Podpora  protokolu v1, v5, v7, v9, ipfix a sflow. 

- Podpora  súborov z exportéra. 

- Podpora rozšírení tretích strán. 

 

GUI - zobrazovanie štatistík ako napr. grafické výstupy. Taktiež ponúka možnosti ako intuitívne spracovanie 
prijatých vstupov,  a to filtrovanie a agregácia v grafickom rozhraní. 

 

ADS (Anomaly Detection System)  

 ADS je rozširujúci nástroj kolektora a sondy. Pomocou technológie detekcie anomálií a analýzy správania v sieti 
poskytuje funkcionalitu pre odhaľovanie prevádzkových problémov a taktiež ako obrana pred kybernetickými 
hrozbami. Uvedená funkcionalita umožňuje identifikovať hrozby, ktoré prekonali perimetrový firewall, boli 
zanesené do vnútra počítačovej siete respektíve vnikli iným spôsobom. Funkcionalita zároveň poskytuje možnosti 
identifikácie hrozieb, pre ktoré doposiaľ neexistuje signatúra. 

Hlavné výhody ADS: 
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    a) automatizované detegovanie bezpečnostných incidentov, 

    b) detegovanie anomálií v počítačovej sieti, 

    c) detegovanie konfiguračných problémov, 

    d) proaktívna identifikácia príčiny problémov. 

Základom systému je databáza, voči ktorej sa vykonáva korelácia s behaviorálnou analýzou a to s použitím 
algoritmov pozostávajúcich z prvkov umelej inteligencie. 

 

Typy udalostí Anomaly Detection System: 

    a) Jednoduché 

        - Udalosť, ktorá sa vytvorí ak nastane nejaká konkrétna aktivita, tzn. Nastane zhoda so signatúrou v 

databáze. 

    b) Naučené 

        - Udalosť, ktorou sa začala v sieťovej prevádzke sledovať konkrétna aktivita a na základe nej budú 
vygenerované nové informácie, inak povedané ak na jednoduchú udalosť nadväzuje iná. 

    c) Zložené 

        - Pozostáva z viacerých jednoduchých udalostí, kde výsledkom je jednotné pomenovanie. 

 

Nástroj pre prevenciu úniku dát 

Data Loss Prevention (DLP) technológia deteguje a bráni náhodným, neúmyselným alebo cieleným únikom dát, 
ktoré sú firemne dôležité alebo spadajú pod reguláciu mnohých noriem a zákonov ohľadne bezpečnosti dát. DLP 
vykonáva kontrolu obsahu a analýzu kontextu, v ktorom sú chránené dáta práve použité (data in use), odosielané 
(data in motion), alebo uložené a archivované (data at rest). Jednotlivé komponenty systému DLP použité na 
chránených koncových staniciach (notebooky, servery), sieti a takisto v CLOUD prostredí zabezpečujú reakciu na 
detegovaný možný únik dát na základe definovaných politík a pravidiel s cieľom zabrániť a upozorniť na možný 
únik dát mimo povolené/autorizované kanály. DLP technológia po integrácii so SIEM poskytuje informácie 
o aktuálnom stave a potenciálnych udalostiach spojených s únikom dát priamo v prostredí SIEM.  

 

Nástroj pre riadenie prístupu privilegovaných účtov 

Privileged Access Management (PAM) Technológia bezpečne riadi účty s vyššími právami, ktoré sú schopné 
privilegovaného prístupu na kritické systémy. Tento prístup môže byť priradený administrátorom, zariadeniam, 
aplikáciám, rôznym typom servisných účtov, alebo účtom pre automatizované úlohy pre DevOps. Hlavným cieľom 
je uplatnenie „least privilege“ modelu, ktorý je definovaný ako obmedzenie prístupových práv na absolútne  
nevyhnutné minimum na vykonávanie bežných autorizovaných činností. PAM zabezpečuje podrobnú kontrolu, 
zabezpečenie, monitoring a auditovanie nad privilegovanými účtami a nad aktivitami vykonanými využitím týchto 
účtov. PAM poskytuje technológii SIEM dodatočné informácie, ktoré napomáhajú presnejšiemu vyhodnoteniu 

a identifikovaniu udalostí.  

 

Nástroje pre vyšetrovanie incidentu, riešenie a reakciu 

riešenie pre automatizovanú detekciu, riešenie a reakciu na incidenty (ADR - Automated Detection and Response) 
umožňuje hlbokú viditeľnosť diania na sieťach i koncových bodoch, umožňuje podrobné vyšetrovanie a „hunting“ 
(sledovanie chovania útočníka) a zastavovanie postupu kybernetických incidentov. Integruje rôzne horizontálne, 
vertikálne, hĺbkové i historické pohľady v reálnom čase a zároveň navrhuje konkrétne závery a riešenia vrátame 
prioritizácie činností. 

 

Základné funkčné časti 

– detekcia a prevencia na sieti 

– ochrana koncových bodov 

– inteligentné pasce (honeypots) – proaktívna detekcia 
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Kompletné riešenie  má okrem sieťových senzorov a senzorov koncových bodov aj senzory pre webovú 
prevádzku, mailovú prevádzku a sandbox pre analýzu malware. 

 

Detekcia a prevencia počas všetkých fáz životného cyklu útoku 

- statická: signatúrami (atomická), pravidlami (multidimenzionálna), emuláciou a heuristikou 

- dynamická: v sandboxe, na koncovom bode, v sieti 

 

Reakcia: Zvýšenie efektivity bezpečnostných špecialistov pomocou urýchlenia reakcie 

- jednotné užívateľské rozhranie 

- automatizovaná validácia upozornení 

- asistované vyšetrovanie 

- asistovaná náprava 

 

 

4.2.1 Rozsah informačných systémov 

 
 

 

Kód ISVS 

(z MetaIS) 
Názov ISVS 

Modul 
ISVS 

(zaškrtnite 
ak ISVS je 
modulom) 

Stav IS VS Typ IS VS 

Kód 
nadradeného 

ISVS 
(v prípade 

zaškrtnutého 
checkboxu pre 
modul ISVS) 

NA Modul MDR    
 Ekonomický a 
administratívny 
chod inštitúcie 

NA 

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav 
 

 
 

Kód AS 
(z MetaIS) 

 
 

Názov  AS 

Poskytovan
á na 

externú 
integráciu 
(zaškrtnite 

ak áno) 

 
Typ 

cloudovej 
služby 

 
ISVS/modu

l ISVS 
(kód 

z MetaIS) 

 
Aplikačná služba 

realizuje KS 
(kód KS z MetaIS) 

NA Modul MDR       žiadny NA Nie sú KS 

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav 
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Obrázok č.3 Model aplikačnej architektúry  

 

4.2.2 Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)  

 
 
 BMCC nebude poskytovať referenčné údaje. 
 

4.2.3 Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS) 

 
BMCC nebude využívať spoločné bloky (SaaS). 
 

4.2.4 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly  

 
BMCC nebude mať integrácie ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly 
 

4.2.5 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej 
integrácie a integrácie údajov  (IS CSRÚ) 

 
BMCC nebude mať integrácie ISVS na modul procesnej integrácie a integrácie údajov  (IS CSRÚ). 
 

4.2.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ 

 
BMCC nebude poskytovať údaje do IS CSRÚ. 

 

4.2.7 Konzumovanie údajov z IS CSRU  
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BMCC nebude konzumovať údaje z IS CSRÚ. 

 

4.3 Dátova vrstva 

nerelevantné 

 

4.4 Referenčné údaje 

nerelevantné 

4.5 Otvorené údaje 

BMCC nebude poskytovať otvorené údaje  
 

4.6 Analytické údaje 

BMCC nebude poskytovať analytické údaje  

4.7 Moje údaje  

BMCC nebude poskytovať moje údaje  

4.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov  

nerelevantné 

4.9 Technologická vrstva 

4.9.1 Prehľad technologického stavu  

 
 

4.9.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky, 

 

Názov Nástroj pre centralizovaný zber a analýzu 

bezpečnostných udalostí 

Počet EPS (Event per Second) minimálne 50 000 EPS 

Počet monitorovaných systémov minimálne 1300 virtuálnych serverov 

Počet sieťových zariadení minimálne 100 

Zber dát a udalostí Log záznamy z rôznych zariadení v sieti. 

Normalizácia dát Zjednotenie rôznych formátov z heterogénnych zdrojov. 

Korelácia  Definovanie vzťahu medzi generovanými udalosťami. 

Log management  Uloženie log záznamov, ich komprimácia a indexácia. 

Monitoring používateľov a aplikácií Detekcia neobvyklých aktivít voči politike. 

Audit reporting Preddefinované a konfigurovateľné reporty pre 

audítorov. 

Vykonanie kros investigatívnej analýzy  Umelá inteligencia musí automaticky zlinkovať súvisiace 

incidenty, znížiť duplicitu vyšetrovania  a  rozšíriť 

vyšetrovanie mimo samotný incident.  

Priorizácia investigácií na základe risk 

skóre 

Identifikácia incidentov s najväčším rizikom, spustenie 

viacerých vyšetrovaní naraz a zoraďovanie a filtrovanie 

údaje pre rýchle pochopenie incidentu, aby analytici 

mohli sústredili svoju pozornosť správnym smerom. 

Proaktívne zlepšovanie prostredia pre 

lepšiu bezpečnosť 

Pravidelné zisťovanie, či je potrebné vykonať ďalšie 

ladenie prostredia v prípade viacerých duplicitných 

vyšetrovaní, ktoré sú spúšťané rovnakými udalosťami. 
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Analytická učiaca sa slučka pre lepší 

proces eskalácie 

Prostredníctvom analýzy prostredia je potrebné určiť, 

ktorá investigácia má byť eskalovaná, aby sa skrátil čas 

riešenia incidentu analytikom. 

Zdokonalená spätná väzba pomocou 

externých zdrojov 

Je požadované používanie kognitívneho uvažovania na 

identifikáciu pravdepodobnej hrozby a prepojenia medzi 

ohrozenými subjektami súvisiacimi s pôvodným 

incidentom. Napríklad škodlivé súbory, podozrivé IP 

adresy a podvrhnuté entity.  

 
 

Parameter Jednotky Predpokladaná 
hodnota 

Poznámka 

Počet interných používateľov Počet  dôverné 

Ďalšie kapacitné a výkonové 
požiadavky budú sú dôvernou 
informáciou MV SR 

  dôverné 

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav 

4.9.3 Návrh riešenia technologickej architektúry 

 

 

Názov Sieťová sonda  

Počet  2 

Kapacita (analytická rýchlosť) min. 10 Gbps 

Prevedenie HW prevedenie, 2U rack 

Riešenie musí byť prevádzkované v 

rámci infraštruktúry objednávateľa 

Áno (on premise) 

Požadované pripojenie 
min. 4x 1GbE a 4x 1/10/25GbE a 4x SFP+ (Optical, multi- 

mode, 1G/10G)  

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 

 

Názov Dedikované dátové úložisko pre sieťovú sondu 

Počet  2 

Kapacita (analytická rýchlosť) min. schopnosť zaznamenať informácie postačujúce na 

analýzu sieťovej prevádzky o šírke 2Gbps s utilizáciou 50% 

po dobu 90Dní 

Prevedenie HW prevedenie, rack, max 2U  

Úložná kapacita Min. 2x HDD 300GB a 22x HDD 1,2TB 

Požadované pripojenie min. 2x10Gb Fiber a 4x 1GbE 

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 

 

Názov Manažment dedikovaného dátového úložiska pre sieťovú 

sondu 

Počet  2 

Porty min. 2x10Gb Fiber a 4x 1GbE 

Prevedenie Rack, 1U 

Priepustnosť „Nonblocking“ pre akékoľvek veľkosti rámcov 

Funkcionality 
Min. VLANs; SPAN/MIRROR/TAP funkcionalita; RSTP;  

Static Routing 

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 

 

Názov Manažment prostredia bezpečnostnej sieťovej platformy 
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Počet  2 

Porty Min 4x1GbE 

Prevedenie Rack, 1U 

Priepustnosť „Nonblocking“ pre akékoľvek veľkosti rámcov 

Funkcionality 

Min. VLANs; SPAN/MIRROR/TAP funkcionalita; RSTP;  

Static Routing, Appliance s Licencovaním pre manažment 

komponentov celej sieťovej bezpečnostnej platformy 

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 

  

Názov SandBox Appliance 

Počet  2 

Porty Min 4x 1GbE 

Prevedenie Rack, 1U 

Priepustnosť Nonblocking“ pre akékoľvek veľkosti rámcov 

Úložná kapacita Min. 2x HDD 300GB a 6x HDD 1,2TB 

Funkcionality 
Výpočtová, úložná a softvérová funkcionalita pre SandBox, 

plne integrovaná s bezpečnostnou sieťovou platformou 

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 

 

Názov Manažment pre sieťové návnady bezpečnostnej platformy 

Počet  2 

Porty Min 4x 1GbE, 2x10GbE 

Prevedenie Rack, 1U 

Priepustnosť Nonblocking“ pre akékoľvek veľkosti rámcov 

Úložná kapacita Min. 6x HDD 600GB a 6x HDD 1,2TB 

Funkcionality 

Výpočtová, úložná a softvérová funkcionalita pre sieťové 

návnady , plne integrovaná s bezpečnostnou sieťovou 

platformou 

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 

 

Názov Dedikovaná sieťová sonda pre WEB, MAIL funkcionalitu 

Počet  4 

Porty Min 4x 1GbE,  

Prevedenie Rack, 1U 

Priepustnosť Nonblocking“ pre akékoľvek veľkosti rámcov 

Funkcionality 
Výpočtová, úložná a softvérová sonda pre WEB a MAIL zber 

dát , plne integrovaná s bezpečnostnou sieťovou platformou 

Napájanie Redundantné AC 

Podpora od výrobcu Min. 3  roky 
 
Náhľad architektúry nie je uvedený z dôvodu dôvernosti. 
 

4.9.4 Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu 

 
BMCC nebude využívať služby vládneho cloudu. 
 

4.9.5 Jazyková lokalizácia 

 
BMCC nebude nepredpokladá jazykové lokalizácie. 
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4.10 Bezpečnostná architektúra 

 
Projekt predpokladá použitie bezpečnostných techológií najvyššej výkonnosti a spôsobilosti na detekciu a ochranu 
iných systémov. Pre zabezpečenie bezpečnosti vlastného riešenia budú prijaté organizačné a technické opatrenia 
minimálne na úrovni 
- implementácia nástrojov pre lokálnu obnovu BMCC 
- fungujúci systém záloh a mechanizmov pre plán obnovy podľa požadovaných RPO a RTO 
- implementácia nástrojov pre automatizovanú inštaláciu/deployment 
- budú zavedené prísne opatrenia pre technickú, objektovú a personálnu bezpečnosť 
 
 
5. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY  
 
Projekt nepredpokladá závislosť na iných ISVS. 
 
6. ZDROJOVÉ KÓDY 
 
Projekt nepredpokladá zverejňovanie zdrojových kódov ani implementovanú architektúru celkového riešenia. 
 
7. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
 

Realizácia systému pre vedenie incidentov, ich procesnú remediáciu, vedenie dokumentácie politik a 

procesov SOC a to  nasledovným spôsobom: 

• Definícia workflow pri bezpečnostných incidentoch. Forma riešenia incidentov, definícia 

aktivít, ktoré musia byt vykonané, aké dokumenty musia byt vytvorené, kto ma byt 

kontaktovaný s nasledovným upozornením a akým spôsobom sa daný incident uzatvára.  

• Vytvorenie bezpečnej platformy pre politiky, procesy, metodiky a štruktúrované dokumenty. 

Táto platforma predstavuje základný informačný systém pre správne riadenie tvorby a riadenie 

zmien v dokumentoch s následnou archiváciou pri zabezpečení nastavených pravidiel 

bezpečnosti prístupov k daným dokumentom.  

• Platforma pre správu threat vektor informácií.  

• Platforma pre správu Business Continuity plánov a kontinuálne udržiavanie aktuálneho stavu 

týchto plánov a ich verzioning. 

• Definovanie procesu a bezpečnostných pravidiel na vytváranie kontroly verzii dokumentov 

a informácií.  

• Platforma s funkciou a procesom štandardizácie správy dokumentov a informácií s možnosťou 

preddefinovania životných procesných cyklov pre vybrané typy dokumentov.   

• Zabezpečenie redukovania emailovej komunikácie vďaka centrálnemu systému na správu 

incidentov a dokumentácie s následným cieleným publikovaním.  

• Funkcia auditovateľnosti všetkých záznamov  

• Funkcia kolaborácie pre členov SOC tímu a aj mimo neho.  

• Platforma pre správu manuálov SOC team  

• Platforma na vedenie a verzionovanie Analýzy rizík v rámci SOC oddelenia  

 
Popis prevádzky je uvedený v kapitole 4.1 z dôvodu konzistencie s procesmi. 
 

7.1 Prevádzkové požiadavky 

 
• MDR bude prevádzkovaný 7 x 24 x  365 
• Prioritou je riešenie incidentov a podpora užívateľov – pracovníkov rezortu 
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7.1.1 Úrovne podpory používateľov: 

 
MDR  bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením: 
 
• L1 podpory  (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod   
• L2 podpory  (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina analytikov so znalosťou KB 
• L3 podpory  (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore  (zabezpečuje dodávateľ 

systému) 
 
Definícia: 
 

• Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie 
základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň 
technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú 
analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a 
jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry 
(sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy, overovanie nastavení 
SW a HW atď. 

 
• Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou  oblasti KB. 

Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za 
poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného 
obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. 
Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne 
ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3. 

 
• Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre 

riešenie tých najobťiažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych 
prípadov. 

 

7.2 Požadovaná dostupnosť IS: 

 

Popis Parameter Poznámka 

Prevádzkové hodiny 24x7 nepretržite 

Servisné okno Do 10 hodín Podľa prevádzkových požiadaviek 

Dostupnosť 
produkčného prostredia 
IS 

99,9 Produkčné prostredie pre modul MDR 

 
 

 
 
8. POŽIADAVKY NA PERSONÁL 
 
Minimálne role pre obsadenie procesu IR v jednej smene sú: 

 

Manažér procesu IR (1 osoba/2 osoby) 

Činnosti a zodpovednosť 

- priebeh celého procesu IR 

- schvaľovanie doporučených protiopatrení 

- prideľovanie zdrojov 

- hlásenia 

- koordinácia činnosti s ostatnými zložkami 

- vyhodnocovanie činnosti tímu (metriky) 
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- výcvik a úroveň znalostí tímu 

- vplyv na personálne riadenie tímu 

 

First Responder (1 osoba) 

Činnosti a zodpovednosť 

- príjem informácií o podozrivých a negatívnych udalostiach 

- komunikácia so zdrojmi informácií, vyhodnocovanie a doplňovanie prvotných informácií 

- analýza a korelácie udalostí 

- rozhodnutie o vytvorení incidentu 

- kategorizácia, klasifikácia a triage incidentu 

 

Junior IR analytik (2 osoby) 

Činnosti a zodpovednosť 

- analýza stavu incidentu, prognóza vývoja 

- zber a ukladanie informácií pre forenznú analýzu 

- rozhodovanie o potrebe hlbšej analýzy 

- návrh predbežných opatrení 

- účasť na vyhodnotení priebehu riešenia incidentu 

- návrh definitívnych preventívnych i reaktívnych technických protiopatreniach 

- dokumentácia riešenia, update znalostnej báze 

 

Senior/Expert IR analytik (1 osoba) 

Táto rola je  potrebná pre riešenie hlbších problémov, okrem hlbokej analýzy sa venuje hlavne threat huntingu 
(aktívne vyhľadávanie a marenie možných alebo pripravovaných incidentov). V prípade závažného incidentu 
spolupracuje tento expert od počiatku riešenia incidentu. 

 
Požiadavky na personál vyplynú z detailného návrhu projektu v realizačnej fáze. Možnosti MV SR, budú doplnené  
MVSR v realizačnej fáze. 
 
9. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU 
 

• Fáza I. – Analýza a dizajn: 

o konzultačné a analytické práce, 

o identifikácia možností realizácie, potrebných zdrojov a riešení, 

o identifikácia a analýza rolí, procesov a integrácií, 

o funkčná a nefunkčná špecifikácia celého riešenia, 

o definícia všetkých bezpečnostných a špecializovaných produktov spolu s akceptačnými 

kritériami, 

• Fáza II. – Nákup HW, SW a ostatných technických prostriedkov: 

o nákup hardvéru a softvéru pre systém SIEM, 

o nákup hardvérového a softvérového vybavenia pre SOC, 

o nákup hardvéru a softvéru pre zabezpečenie ochrany dát, dátových prenosov 

a komunikácie a ochrany proti pokročilým a externým hrozbám na úrovni sieťovej 

komunikácie, monitoringu incidentov, rozšírenú detekciu a odozvu na vniknuté 

incidenty korelujúcu naprieč komunikačnými vrstvami celkovej IKT infraštruktúry, 

• Fáza III. – Implementácia: 

o zavedenie a konfigurácia modulov systému SIEM, 
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o integrácia IS Ministerstva so systémom SIEM, 

o inštalácia technického vybavenia centra SOC, 

o inštalácia technického vybavenia pre zabezpečenie ochrany dát, dátových prenosov 

a komunikácie a ochrany proti pokročilým a externým hrozbám na úrovni sieťovej 

komunikácie, monitoringu incidentov, rozšírenú detekciu a odozvu na vniknuté 

incidenty korelujúcu naprieč komunikačnými vrstvami celkovej IKT infraštruktúry, 

o obvyklé testovanie a ladenie riešení popri ich implementácii, 

o realizácia ďalších, najmä organizačných a procesných bezpečnostných opatrení za 

účelom dosiahnutia súladu so zákonom o KB. 

•  Fáza IV. – Testovanie: 

o testovanie funkcionality riešenia, 

o testovanie zraniteľností, 

o testovanie integrácií, 

o testovanie pilotnej prevádzky, 

o akceptačné testovanie, 

•  Fáza V. – Nasadenie: 

o nasadenie riešenia do produkčného prostredia, 

o prechod na plnú prevádzku. 

o postupný rollout integrácie zadefinovaných systémov v rámci analytickej fázy 

• Podporná aktivita – Riadenie projektu: 

zabezpečenie IT projektového manažéra a IT špecialistu bezpečnosti ako aj ďalších rolí (monitorovací 

manažér, finančný manažér, asistent projektu). 
 

 
 
10. PRÍLOHY 
 
 
 
Koniec dokumentu 

 


