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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 
1.1 História zmien  

 
Verzia Dátum Zmeny Meno 

1.1 25.5.2022 Základný dokument Eduard Petrovnský 
1.2 5.6.2022 Aktualizovaná verzia Branislav Baláž 
1.3 1.10.2022 Aktualizácia SC1 + SC2 Branislav Baláž 
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2. ÚČEL DOKUMENTU 
 

• V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre prípravnú fázu 
určený na rozpracovanie informácií k projektu SecuComm z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť 
o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy.  

• V uvedenom dokumente sú uvedené len základné informácie pre manažérske zhrnutie. Detailné 
informácie nie je možné uviesť z dôvodu utajovaných skutočností. Tieto informácie sú v režime 
Vyhradené a je možné ich preštudovať len v zabezpečenom priestore MV SR na technickom prostriedku 
na to určenom . 

 
• V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre iniciačnú fázu 

určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. 
 
 

2.1 Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek 
 
Užívateľské požiadavky  - Požiadavky NAKA, NCODK, Prezídia policajného zboru 
 
Procesné požiadavky – Požiadavky MVSR, SITB – OB,  ISBA,  
 
Reportingové požiadavky – Požiadavky MVSR a Prezídia policajného zboru 
 
Kapacitné požiadavky – Požiadavky užívateľov a Odboru systémov a komunikácií MVSR 
 
Bezpečnostné požiadavky – Požiadavky odboru bezpečnosti MVSR 
 
Prevádzkové požiadavky – Požiadavky Odboru systémov a komunikácií MVSR 
 
Ostatné požiadavky  
 
 
 
3. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 
Projekt SecuCOMM vytvára komplexný informačný systém pre manipuláciu s citlivými informáciami 
a utajovanými skutočnosťami v elektronickej podobe, v rámci ktorého sa budú realizovať procesy vytvárania, 
výmeny a manipulácie s utajovanými skutočnosťami v prostredí MV SR označené stupňom utajenia VYHRADENÉ. 
Uvedený návrh realizácie je chápaný ako základný kameň na zavedenie bezpečnostných technológií s minimálnym 
počtom používateľov a následným pridávaním služieb a zvyšovaním počtu používateľov podľa reálnych potrieb 
rezortu. 
 
4. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU 
 
Užívateľské pracoviská 
Užívateľské pracoviská sú pracoviská konečných užívateľov vybavené personálnym počítačom / notebookom 
s integrovaným šifrátorom príp. externým šifrátorom a ďalšími bezpečnostnými prvkami pre ochranu informácií, 
s ktorými sa na pracovnej stanici manipuluje, ako aj na zabezpečenie informácií počas ich prenosu cez virtuálnu 
komunikačnú sieť, ktorá je vytvorená pomocou certifikovaných prostriedkov šifrovej ochrany informácií nad 
prenosovým IP prostredím. 
Na pracovných staniciach určených na manipuláciu s citlivými informáciami a utajovanými skutočnosťami bude 
vytvorené pracovné prostredie pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia VYHRADENÉ. Interný 
(zabudovaný) / externý komunikačný šifrovací modul umožňuje realizovať zabezpečenú výmenu informácií medzi 
pracovnými stanicami a serverovým centrálnym uzlom prostredníctvom šifrovaných IP VPN liniek. Ako sieťové 
rozhranie využíva pracovná stanica Ethernet port. 
Na každej pracovnej stanici je povinná 2-faktorová autentizácia užívateľov. 
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Prenosové prostredie 
Topologická štruktúra bude hviezdicová s komunikáciou medzi užívateľskými pracoviskami a centrálnym 
technologickým uzlom. Ako komunikačné prostredie medzi Centrálnym uzlom a užívateľskými pracoviskami sa 
predpokladá využitie zabezpečených prenosových kanálov vytvorených nad IP prostredím. 
Predmetom dodávok v rámci projektu bude:  

a) dodávka prostriedkov ŠOI a potrebnej hardvérovej a softvérovej IT infraštruktúry; 
b) komplexná implementácia zabezpečenej informačno-komunikačnej infraštruktúry; 
c) integrácia novej zabezpečenej informačno-komunikačnej infraštruktúry s existujúcou IT infraštruktúrou; 
d) školenia administrátorov a používateľov, vrátane dodávky návodov na používanie pre používateľov; 
e) vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre potreby certifikácie a uvedenie do prevádzky; 
f) certifikácia novej zabezpečenej informačno-komunikačnej infraštruktúry na NBÚ; 
g) technická podpora pri skúšobnej prevádzke a uvedení systému do produkčnej prevádzky. 

 
Hlasová dátová služba 

Systém šifrovej ochrany informácií „Bezpečný komunikačný systém “ slúži na chránenú hlasovú dátovú 
komunikáciu prenášanú v IP sieťach (INTRA/verejné IP). Systém je certifikovaný Národným bezpečnostným 
úradom do stupňa utajenia VYHRADENÉ a mimo územia SR do stupňa EU RESTRICTED. 

Tento komunikačný systém je vhodným riešením pre všetkých používateľov mobilných zariadení, ktorí 
chcú chrániť a zabezpečiť svoje hlasové hovory, správy, chat, citlivé dokumenty, fotografie nebo všetky súbory 
proti odpočúvaniu alebo zneužitiu. Komunikácia je chránená „device-to-device“ (informácie sú šifrované a následne 
dešifrované priamo v koncových zariadeniach používateľa). Šifrovacie kľúče sú generované vždy pri vytváraní 
komunikácie priamo na klientskych zariadeniach. Žiadne informácie a to vrátane zoznamu kontaktov sa neukladajú 
v mobilnom zariadení. A tak aj v prípade straty, či odcudzenia telefónu všetky dáta a informácie ostávajú 
nedostupné. Hlasová komunikácia sa nikde neukladá. Zašifrovaný hovor je prenesený a po dešifrovaní prehraný. 
Hlavné funkcionality: 

• bezpečný komunikačný kanál medzi dvoma a viacerými účastníkmi (konferenčný hovor), 
• „Push to Talk“, 
• správy s možnosťou prílohy bez obmedzenia kapacity priloženého súboru a typu súboru, 
• chat (s prílohami), 
• používateľ má možnosť vytvorenia si svojho kontaktného listu vo forme aliasov, 
• Touch ID / Face ID, dvojfaktorové prihlasovanie. 

 
 

4.1 Biznis vrstva 
 
Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 
 
 

4.2 Aplikačná vrstva 
 

Model a popis AS IS stavu aplikačnej vrstvy architektúry. 
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4.2.1 Rozsah informačných systémov 

 
 

Nové - pripravované riešenie informačného systému má odstrániť nedostatky  súčasného informačného 
systému, hlavne: 
- odstrániť náročné administratívne spracovanie výstupných informácií, zrýchliť a sprehľadniť informačné  

toky, 
- umožniť súbežnú prácu viacerých používateľov v IS, 
- umožniť komunikáciu používateľov s dátami v reálnom čase a to na rôznych hierarchických úrovniach 

(okres, kraj, ministerstvo), 
- poskytovať používateľom budú správne dáta v reálnom čase, 
- sprístupniť ISOUS oprávneným bezpečnostným zamestnancom až po úroveň okresu, 
- umožniť bezpečnostným zamestnancom vedenie prehľadne spracovanej vlastnej evidencie a na základe 

prístupových práv tiež možnosť prístupu do centrálnej evidencie, 
- umožniť vytváranie aktuálnych avíz (upozornení vopred) na niektoré termíny (napríklad na vypršanie doby 

platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami), 
- umožniť archiváciu zásahov používateľa do databázy (vloženie, editovanie, vymazávanie a lustrácia 

záznamov) a ich vyhodnotenie za zvolené obdobie,  
- zefektívniť a doplniť tlačové zostavy, štatistiky, prehľady a rozbory, tak pre úroveň OB SITB MV SR 

(vecného gestora) ako aj pre bezpečnostných zamestnancov na úrovni okresu. 
 

Inovovaný informačný systém bude postavený na jednej centrálnej databáze, ktorá bude obsahovať tak 
údaje o subjektoch, ako aj všetky súvisiace informácie. Všetci používatelia systému (MV SR, kraje, okresy) 
budú mať prístup k dátam v reálnom čase, čo urýchli a skvalitní získavanie výstupných informácií a tým sa 
zvýši efektívnosť celého IS. 

 

 

4.2.2 Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)  
 
Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 
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4.2.3 Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS) 
 
Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 
 

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

• Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 
 

 

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

 
• Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 

 
 

4.2.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ 

 
Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 

 

4.2.7 Konzumovanie údajov z IS CSRU  

 
Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 
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4.3 Dátova vrstva 
 
IS OUS – Informačný systém ochrany utajovaných skutočnosti je popísaný podrobne vo Vyhradenom dokumente.  

IS OUS  nie je agendový systém a nie je integrovaný na žiadny ISVS ani žiadnu integračnú platformu. 

4.3.1 Údaje v správe organizácie 
Neaplikuje sa 

4.3.2 Dátový rozsah projektu  
Neaplikuje sa 

4.3.3 Kvalita a čistenie údajov  
Neaplikuje sa 

4.3.3.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality 
Neaplikuje sa 

4.3.3.2 Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality  
Neaplikuje sa 

 

4.4 Referenčné údaje 
 
IS OUS  nie je agendový systém a nie je integrovaný na žiadny ISVS ani žiadnu integračnú platformu. Ide o interný 
systém rezortu MV SR, ktorý neeviduje a neposkytuje žiadne referenčné údaje  

4.4.1 Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné  
Nie 

 

4.4.2 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU 
 Nie 

 

4.5 Otvorené údaje 
 
 
Projekt SecuComm neposkytuje žiadne otvorené údaje, ktoré by bolo možné zverejňovať. 

4.6 Analytické údaje 
Projekt SecuComm neposkytuje žiadne analytické údaje, ktoré by bolo možné zverejňovať. 

4.7 Moje údaje 
Projekt SecuComm neposkytuje žiadne „Moje údaje“, ktoré by bolo možné zverejňovať. 

  

4.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov  
Neverejné 

4.9 Technologická vrstva 

4.9.1 Prehľad technologického stavu  
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V súčasnej dobe sú využívané služby kryptovanej mobilnej komunikácie modulu Silentel, ktorý bol realizovaný 
v roku 2018. súčasný stav je taký, že systém potrebuje nevyhnutný renewal a upgrade aby mohol ďalej 
pokračovať, V opačnom prípade bude musieť byť jeho využívanie zastavené.  Pokiaľ ide o mobilnú kryptovanú 
komunikáciu v širšom rámci, takéto riešenie doposiaľ nebolo implementované. V súčasnosti sú dokumenty 
v režime Vyhradené, ktoré si vzájomne vymieňajú OČTK zasielané v tlačenej forme  policajným kuriérom, ktorý 
zabezpečuje dopravu utajovaných dokumentov. 

4.9.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky 

 
 

Parameter Jednotky Predpokladaná 
hodnota 

Poznámka 

Počet interných používateľov Počet 1800  
Počet súčasne pracujúcich interných 
používateľov v špičkovom zaťažení 

Počet 1800  

Počet externých používateľov (internet) Počet 0  
Počet externých používateľov 
používajúcich systém v špičkovom 
zaťažení 

Počet 0  

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za 
obdobie 

Počet/obdobie Hlas 2000/denne 
Data 300 – 450 

denne 

 

Objem údajov na transakciu  Objem/transakcia 4kB – 40MB  

4.9.3 Návrh riešenia technologickej architektúry 
 

Systém  SecuComm nebude využívať žiadne Cloudové služby ani nebude integrovaný so žiadnym ISVS 
 
 
 

4.9.4 Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu 
Nie 

4.9.5 Jazyková lokalizácia 
 

• Slovenská 
 
 

4.10 Bezpečnostná architektúra 
 
Nezverejňuje  sa.  
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5. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY  
 

Žiadne 
 
6. ZDROJOVÉ KÓDY 
 
IS OUS bude developovaný internými zdrojmi MV SR a všetky zdrojové kódy, popisy architektúry a súvisiace analýzy 
ostanú majetkom MV SR. 
 
7. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
 

• Systém SecuComm bude prevádzkovaný SITB MV SR. Hlavná časť HW platformy bude umiestnená 
v Datacentre MV SR v Banskej Bystrici.  

• SLA na moduly ST, BT, IPC bude realizovaná priamo s dodávateľmi uvedených riešení. 
 

7.1 Prevádzkové požiadavky 
 

• popis L1 úrovne – Podporu L1 bude poskytovať užívateľom systému Odbor bezpečnosti SITB MVSR 
• uviesť popis L2 úrovne – Podporu L2 bude poskytovať užívateľom podporné centrum (odbor prevádzky 

SITB) MV SR 
• uviesť popis L3 úrovne – Podpora L3 bude zabezpečená u dodávateľa technológie. 
• štandardný čas podpory je Po – Pi 8.00 – 16.00, s reakčnou dobou do 1 hod. V prípade poruchy zariadenia 

bude poškodené zariadenie vymenené za náhradné počas doby opravy. Samotný systém SecuCom je 
postavený ako plne redundantný systém s dostupnosťou 98.5% 

• požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné 
a testovacie prostredie IS. 

7.1.1 Úrovne podpory používateľov: 
 
 
Definícia: 
 

• Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - 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 a základné 
užívateľské problémy, overovanie nastavení SW a HW atď. 

 
• Podpora L2 (podpora 2. stupňa) –podpora s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. 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. Výstupom 
takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách. 
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 najobtiažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych 
prípadov. Podporu L3 budú zabezpečovať dodávatelia technológií. 

 
Pre služby sú definované takéto SLA: 
 
• Help Desk je dostupný cez IT systém a pre vybrané skupiny užívateľov cez telefón a email, incidenty sú 

evidované v  systéme, 
• Dostupnosť L3 podpory pre IS je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní Po-Pi), 
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7.2 Požadovaná dostupnosť IS: 
 
Popis Parameter Poznámka 
Prevádzkové hodiny 8 - 24 hodín Podpora od 8:00 hod. - do 16:00 hod. počas pracovných dní / systém Nonstop 

Servisné okno 
8 hodín od 20:00 hod. - do 4:00 hod. počas pracovných dní 

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

Dostupnosť produkčného 
prostredia IS 99,9% 

• 99,9% z 24/7/365  t.j. max ročný výpadok je 62hod.  
• Maximálny mesačný výpadok je 5,1hodiny. 
• Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas 

pracovných dní v týždni.  

 
 

 
 

 
8. POŽIADAVKY NA PERSONÁL 
 

• Všetky potrebné zdroje sú uvedené v prílohe v časti Riadiaci výbor a Projektový team. 
 
 
9. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU 
 

 
V zmysle Vyhlášky 85/20202 Zz o projektovom riadení je definovaný  spôsob realizácie projektu kombináciou metód agile  
a waterfall. 
 
Projekt SecuComm v zmysle vyhlášky 85/2020 Zz o projektovom riadení je postavený na jednom inkremente. 
 
• Inkrement  obsahuje z realizačnej fázy projektu všetky  etapy:  Implementácia a Testovanie a Nasadenia do produkcie 

 
 
10. PRÍLOHY 
 

UVEDENÉ PRÍLOHY SÚ V REŽIME „VYHRADENÉ“.  
 
Prístup k uvedeným dokumentom je možný vo vyhradenom priestore OB- SITB MV SR na Kopčianskej 
ulici 84. Podmienkou prístupu je platná NBÚ previerka na stupeň vyhradené alebo vyššia  a štatutárom 
podpísané oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.  
 
SecuComm_RIADIACI-VYBOR-a-PROJEKTOVY-TÍM_navrh-obsadenia_v0.3-1 
SecuCOMM_opis_funkčné požiadavky_a_návrh riešenia_final 
Popis informačného systému ochrany utajovaných skutočností - IS OUS final 
Bezpečnostný projekt ISOUS. 
 
 
 
Koniec dokumentu 
 


