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1.1.3. ÚČEL DOKUMENTU A DEFINÍCIE 

 
Projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MV SR – vybudovanie SOC“ 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 najmä nasledovnými 
opatreniami: 

• vytvorením centra pre bezpečnostný monitoring, detekciu bezpečnostných incidentov a riešenie kyberne-

tických 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. 

1.1.4. POUŽITÉ SKRATKY (PRÍKLADY) 

 

ID SKRATKA POPIS 

1. 
0-day 
zraniteľnosť 

Neznáma zraniteľnosť. 

2. AD Active Directory 

3. Aktívum Všetko, čo má pre subjekt hodnotu a preto si vyžaduje ochranu. 

4. API Application programming interface 

5. AV/AM Antivirus/Antimalware 

6. CERT Computer Emergency Response Team 

7. CMS Content Management System 

8. CSIRT Computer Security Incident Response Team 

9. CVE Common Vulnerabilities and Exposures 

10. DC Domain Controller 

11. DC1 Primárne datacentrum 

12. DC2 Záložné datacentrum 

13. DNS Domain Name System 
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14. FC Fiber Channel 

 FPS Flows Per Second 

15. FTP File Transfer Protocol 

16. GPO Group Policy Objects 

17. HLD 
High Level Design.Vysokoúrovňový návrh riešenia definujúci blokovú architektúru a 
spôsob realizácie jednotlivých technických komponentov 

 IS Informačný systém 

18. JDBC Java Database Connectivity (API) 

19. KB Kybernetická bezpečnosť 

20. LLD 
Low Level Design. Nízkoúrovňový návrh riešenia definujúci podrobnú architektúru a 
konkrétne  nastavenia technických komponentov 

21. LTC Modul LTC (learning, training, certification) 

22. MDR Modul MDR (monitoring, detection, response) 

23. MSRPC Microsoft Remote Procedure Call 

24. MVSR Ministerstvo vnútra SR 

25. NFS 
Network File System (distributed file system protocol originally developed by Sun 
Microsystems) 

26. NGFW Next Firewall 

27. 
OPSEC/LEA Operations security Log Extraction Agent. Outbound/active protocol that allows the 

extraction of Logs 

28. OS Operačný Systém 

29. PCAP Packet capture (PCAP) protocol 

30. PDC Primary Domain Controller 

31. PKI Public Key Infrastructure 

32. RPO Recovery Point Objective (reprezentuje akceptovateľné množstvo straty dát) 

33. PZ Policajný zbor SR 

34. PRA Modul PRA (prevention, fonrensics, analytics) 

35. 
RTO Recovery Time Objective (reprezentuje maximálnu akceptovateľnú dobu výpadku) 

36. SAN Storage Area Network 

37. SID Security Identifier 

38. SCP Secure copy protocol 

39. SFTP Secure file transfer protocol 

40. SIEM Security Information and Event Management 

41. SLA Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby 
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42. 
SMB Server Message Block (communication protocol, one version of which was also known as 

Common Internet File System) 

43. SNMP Simple Network Management Protocol 

44. SOC Security Operation Center 

45. SSL Secure Sockets Layer 

46. STN Slovenská Technická Norma 

47. SW Software 

48. TPM Trusted Platform Module 

49. TCP Transmission Control Protocol 

50. VDOM Virtual Domains 

51. UDP User Datagram Protocol 

52. VLAN Virtual Local Area Network 

53. VM Virtual Machine 

54. VPN Virtual Private Network 

55. WAF Web Application Firewall 

56. WEF Windows Event Forwarding 

57. ZoKB Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

58. Zero Trust 

Architektúra postavená na predpoklade, že neexistuje žiadna dôvera medzi 
bezpečnostnými zónami, každá zóna si musí sama zabezpečiť ochranu svojich vlastných 
dát, služieb a podobne 

 

1.1.5. KONVENCIE PRE TYPY POŽIADAVIEK (PRÍKLADY) 

 
Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné, nefunkčné a technické. 
Podskupiny v hlavných kategóriách  je možné rozšíriť v závislosti od potrieb projektu, napríklad: 
 
Užívateľské požiadavky majú nasledovnú konvenciu: 
U_nn_Rxx 

▪ U  – užívateľská požiadavka 
▪ nn  – typ používateľa 
▪ R  – označenie požiadavky 
▪ xx – číslo požiadavky 

 
Procesné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: 
P_ABXY_Rxx 

▪ P  – procesná požiadavka 
▪ AB – označenie procesu 
▪ XY  – číslo podprocesu 
▪ R  – označenie požiadavky 
▪ xx – číslo požiadavky 

 
Reportingové požiadavky majú nasledovnú konvenciu: 
R_nn_Rxx 

▪ R – reportingová požiadavka 
▪ nn  – číslo reportu 
▪ R  – označenie požiadavky 
▪ xx – číslo požiadavky 
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Kapacitné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: 
Bezpečnostné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ... 
Prevádzkové požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ... 
Ostatné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ... 
Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.  
 
 

1.1.6. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 
 
Zabezpečenie ochrany všetkých  svojich  občanov,  ich  práv,  slobôd  a majetku je jednou zo základných úloh štátu 
v demokratickej spoločnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) je ústredným orgánom štátnej správy 
pre ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Je taktiež ústredným orgánom 
štátnej správy pre Policajný zbor spolu s ktorým plní špecifické úlohy a zastáva významné funkcie aj pri 
zabezpečovaní informačnej a kybernetickej bezpečnosti štátu. V priamej súvislosti s elektronizáciou a prechodom  
služieb vo všetkých oblastiach života do kybernetického priestoru dochádza k veľmi významnému zvýšeniu rizík 
ohrozujúcich aktíva štátu a tiež výšky potenciálnych škôd z kybernetických incidentov. 

MV SR je podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB) prevádzkovateľ základných služieb (cca 30 základných 
služieb) a zároveň v postavení tzv. ústredného orgánu - má vo svojej gescii v rámci sektoru 10 – „Verejná správa“ 
podsektor „Bezpečnosť“. Z toho je derivovaná povinnosť vybudovať a prevádzkovať CSIRT. Projekt vybudovania 
Bezpečnostného, monitorovacieho a certifikačného centra (ďalej len BMCC) v prostredí MV SR je logickým riešením 
potrieb vyplývajúcich aktuálneho stavu v oblasti kybernetickej bezpečnosti štátu, z požiadaviek vyplývajúcich zo 
Stratégie kybernetickej bezpečnosti MV SR, ZoKB a z požiadavky zabezpečenia vysokej úrovne dôvernosti, 
dostupnosti a integrity aktív MV SR v kybernetickom priestore. 

Realizácia projektu, ktorý je schopný naplniť legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti, splniť záväzky Slovenskej 
republiky (SR) voči Európskej únií (EÚ) a splniť vytýčené ciele kladené sa informačnú a kybernetickú bezpečnosť 
SR  je momentálne nevyhnutnosťou. Povinnosti a záväzky MV SR sú rozpísané podrobnejšie v časti 3.2.2. 

Projekt identifikuje jednotlivé oblasti, v ktorých je nutné priniesť riešenie a navrhuje riešenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre plnenie cieľov, kladených na prevádzkovateľa základných služieb takého významu, akým je MVSR. 

Vzhľadom na množstvo a rozmanitosť informačných systémov (IS) patriacich, alebo  prevádzkovaných v rezorte 
MV SR, a vzhľadom na dôvernosť informácií o týchto IS sa v tomto dokumente bude riešiť iba strategický pohľad 
na systémy a architektúru. Vyššia úroveň detailu bude dostupná iba oprávneným osobám s príslušnou 
bezpečnostnou previerkou. 

Hlavným cieľom programu je vybudovanie BMCC (program zložený z 3 projektov) je vybudovanie spôsobilostí 
v oblastiach preventívnej a reaktívnej bezpečnosti, reprezentovaných nasledovnými projektami: 

 

1. – MDR - Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

2. PFA - Služby preventívnej a forenznej bezpečnosti, 

3. LTC - Vzdelávacie a certifikačné služby. 

 

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 preventívnej bezpečnosti majú za cieľ vybudovanie schopností preventívnych činností informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú za cieľ znižovanie kybernetického rizika v rámci riadení bezpečnostných rizík. 

Služby forenznej bezpečnosti majú za cieľ zabezpečovanie digitálnych dôkazov alebo dôkazných prostriedkov tak, 
aby mohli byť použité v trestnom konaní. 

Vzdelávacie služby majú za cieľ riešiť jeden z najpálčivejších problémov súčasnej informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti vo svete i v SR – katastrofálny nedostatok odborných kapacít a pracovníkov v tejto oblasti. 

Vzdelávacie služby zabezpečia MV SR schopnosť kontinuálne vzdelávať zamestnancov vlastných pracovísk tak, aby 

riešili uvedený problém aj mitigáciou rizika fluktuácie odborníkov medzi verejným a privátnym sektorom. 
Certifikačné služby majú za cieľ zaviesť systém certifikácie dosiahnutej úrovne znalostí a zručností a tiež vytvorenie 
a používanie certifikačných schém na široké portfólio typov výrobkov, procesov a služieb. 
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V plnom nasadení (všetky tri prepojené časti BMCC) bude riešenie schopné dlhodobo poskytovať praktické a 
vysoko odborné vzdelávacie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci celého rezortu MV SR, vrátane 
bezpečnostných zložiek, eventuálne aj ďalším orgánom štátnej správy a ich organizačným zložkám. 

Hlavným prostriedkom na dosiahnutie cieľa projektu bude vytvorenie systému, ktorý bude zabezpečovať nielen 
potrebnú úroveň riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ale zároveň aj pripravovať schopných 
odborníkov pre rôzne úrovne a role v bezpečnostnom procese. Projekt sa skladá z troch súčastí, ktoré zabezpečia 
potrebnú úroveň požadovaných parametrov. Tieto súčasti tvoria logický a funkčný celok, ktorý je schopný zaistiť 
jednak komplexnosť a vysokú úroveň požadovaných bezpečnostných služieb a jednak zaistiť samostatnosť a 
„samonosnosť“ MV SR pri ich riešení. 

 

1.1.7. MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU  

 
 

Motiváciou projektu je splnenie legislatívnych povinností a plnenie strategických cieľov záväzných dokumentov 
a predpisov rozpísaných v časti 3.2.2. 

Motiváciou projektu je aj urgentná potreba MV SR  zlepšovania schopnosti detekovať, reagovať a 
dokumentovať kybernetické incidenty. 

Cieľom projektu je vybudovanie takých spôsobilostí v oblastiach preventívnej a reaktívnej bezpečnosti, 
ktoré naplnia legislatívne povinnosti, záväzné ciele a potreby MV SR v oblasti KB. 
 
 
 

Roly a špecifiká MV SR v zaisťovaní kybernetickej bezpečnosti 

 

MV SR má kľúčovú rolu v rámci zaisťovania informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Podieľalo sa na vypracovaní 
Národného programu pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v SR a v spolupráci s ministrami a predsedami 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo predkladateľom návrhu zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej 
infraštruktúre, ktorý bol prijatý 8. februára 2011 a implementoval tak smernicu Rady EÚ 2008/114/ES o identifikácii 
a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu. 

MV SR je podľa kompetenčného zákona ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, 
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Je taktiež ústredným orgánom štátnej správy pre Policajný zbor, 
spolu s ktorým plní špecifické úlohy a zastáva významné funkcie aj pri zabezpečovaní informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti štátu. 

MV SR je podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB) prevádzkovateľom základných služieb (približne 30 
základných služieb uvedených v registri základných služieb) a zároveň v postavení tzv. ústredného orgánu. MV SR 
má vo svojej gescii v rámci sektoru 10 – „Verejná správa“ podsektor „Bezpečnosť“. Z toho je odvodená povinnosť 
vybudovať a prevádzkovať CSIRT. 

Práve oblasť kybernetickej bezpečnosti je v súvislosti s výrazným  rozvojom digitálnych technológií v posledných 
desaťročiach základnou vývojovou tendenciou bezpečnosti štátu a spoločnosti. Nesporný vplyv oblasti kybernetickej 
bezpečnosti na problematiku počítačovej kriminality, kybernetického spravodajstva, kybernetickej obrany a 
kybernetickej diplomacie je nutné vnímať ako faktor, ktorý definuje multidimenzionálny presah kybernetickej 
bezpečnosti na zavedené oblasti bezpečnosti štátu. Bezpečnosť ako zavedený termín je potrebné vnímať 
komplexne, vrátane bezpečnosti kybernetického priestoru.  Súvisí s tým aj pomerne rýchly nárast zdrojov ohrozenia, 
ktoré si vynucujú zvýšený záujem spojencov v európskom i transatlantickom bezpečnostnom priestore o efektívne 
a perspektívne riešenie ochrany a obrany modernej digitálnej spoločnosti proti súčasným, moderným hrozbám. 
Tieto hrozby na rozdiel od minulosti prestávajú mať náhodný charakter a štáty sa čoraz častejšie stretávajú so 
zložitými kybernetickými útokmi, pochádzajúce od aktérov na úrovni nepriateľských štátov a ich silových zložiek a 
smerujúce proti najcitlivejším miestam spoločnosti, ako napr. štátna správa, priemyselná a dopravná infraštruktúra, 
zdravotníctvo - kritická infraštruktúra a pod. Častým cieľom útokov sú práve štátne orgány, nakoľko potenciálny 
úspech kybernetického útoku voči nim zvyšuje prestíž útočníkov a mediálnu atraktivitu. Aj na základe toho je viac 
ako potrebné budovať už preventívne spôsobilosti v rámci projektu, aby MV SR bolo schopné včas detekovať a na 
potenciálne kybernetické útoky a následne na ne reagovať. 
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Legislatívne a strategické dôvody realizácie projektu 

 

Východiskové dokumenty na európskej a národnej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu: 

NORMATÍVNE PRÁVNE AKTY: 

    • smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie 
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (smernica NIS), 

    • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o bližšiu špecifikáciu prvkov, ktoré musia 
poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri riadení rizík v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov, 
a parametrov na posudzovanie toho, či má incident závažný vplyv, 

    • zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

    • súvisiace vykonávacie predpisy k zákonu o kybernetickej bezpečnosti: 

    • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá 
prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby), 

    • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre 
jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov, 

    • vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, technologickom 
a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, 

• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných 
opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, 

• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom 
štandarde audítora, 

• zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

    • zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov. 

STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ DOKUMENTY: 

    • Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (2021), 

    • Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021 až 2025 (2021), 

    • Akčný plán realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (2021). 

 

Strategickým ukotvením projektu sú v podmienkach kybernetického priestoru SR hlavne Národná stratégia 
kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2021 až 2025, Akčný plán realizácie Národnej stratégie kybernetickej 

bezpečnosti na roky 2021 až 2025, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a komponent 
Digitálne Slovensko (Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky) Európskeho mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti. 

 

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 

Statusovým predpisom pre oblasť ITVS je v súčasnosti zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti Bezpečnosť 
informačných technológií verejnej správy (§ 18) zákon ustanovuje: 

Povinnosť správcu, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby, prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo 
vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie 
sietí a informačných systémov ustanovuje osobitný predpis. 

Správca, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby prijíma a realizuje bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k 

informačným systémom verejnej správy v jeho správe podľa tohto zákona a osobitného predpisu,21) ak ich cieľom 
je dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti ako ustanovuje osobitý predpis. 
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Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

Smernica NIS v článku 1 ods. 2 písm. c) vytvára sieť jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov 
(computer security incident response teams network) s cieľom prispievať k rozvoju dôvery medzi členskými štátmi 
a podporovať rýchlu a účinnú operačnú spoluprácu. 

Podľa recitálu (34) smernice NIS by členské štáty mali mať primerané vybavenie, pokiaľ ide o technické a 
organizačné spôsobilosti, aby mohli predchádzať incidentom a rizikám v oblasti sietí a informačných systémov, 
odhaľovať ich, reagovať na ne a zmierňovať ich.  

Zákon o kybernetickej bezpečnosti možno súčasne považovať aj za legislatívny základ pre vytvorenie národného 
systému riadenia a riešenia incidentov kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 3 písm. k) zákona o kybernetickej bezpečnosti je každý prvok kritickej infraštruktúry základnou službou a 
vzťahuje sa na neho zákon o kybernetickej bezpečnosti so všetkými bezpečnostnými opatreniami.  

Z hľadiska prevádzkovateľa základnej služby je nosným § 19 ods. 4, ktorý zakladá povinnosť hlásenia 

kybernetického incidentu. 

K priamym povinnostiam prevádzkovateľa základnej služby, uvedeným v § 19 ods. 6, patrí: 

• riešenie kybernetických incidentov, 

• hlásenie kybernetických incidentov a súčinnosť s úradom a ústredným orgánom, 

• v čase kybernetického útoku zabezpečiť dôkazy alebo dôkazné prostriedky tak, aby mohli byť použité v 

trestnom konaní, 

• oznamovacia povinnosť voči orgánu činnému v trestnom konaní v prípade, že bol v rámci kybernetického 

incidentu spáchaný trestný čin. 

Podľa  § 4 písm. b) je MV SR v postavení ústredného orgánu, ktorý má vo svojej gescii podsektor bezpečnosť v 

rámci prílohy č. 1 ZoKB 

V zmysle § 9 zákona Ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, 

zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti tým, že: 

a) plní úlohy jednotky CSIRT spôsobom podľa odseku 2, 

b) poskytuje úradu požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie 

kybernetickej bezpečnosti; informácie sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu 

plnenia konkrétnej úlohy spravodajskej služby podľa osobitného predpisu 13) alebo k odhaleniu jej zdrojov, 

prostriedkov, totožnosti osôb konajúcich v jej prospech alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce, 

c) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi a prevádzkovateľmi základných služieb vo svojej pôsobnosti pri 

plnení úloh podľa tohto zákona, 

d) buduje bezpečnostné povedomie, koordinovanú spoluprácu na všetkých stupňoch riadenia kybernetickej 

bezpečnosti a aplikuje bezpečnostné opatrenia a politiku správania sa v kybernetickom priestore, 

e) v spolupráci s úradom určuje špecifické sektorové identifikačné kritériá podľa § 18 ods. 3, 

f) identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a ich aktuálny zoznam predkladá úradu na účely 

zaradenia do zoznamu základných služieb a registra prevádzkovateľov základných služieb, 

g) spolupracuje so zahraničnou inštitúciou obdobného zamerania. 

 

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021 až 2025 

Kybernetická bezpečnosť je v Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021 až 
2025 definovaná ako základná súčasť verejnej správy. 

MV SR je v Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021 až 2025 uvedené ako 
jeden z hlavných zainteresovaných subjektov. 

Národná stratégia ukazuje celý rad problémov: 

- narastajúci počet technologických zraniteľností, 
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- zneužívanie nových technológií na vykonávanie útokov, 

- útoky na kritickú infraštruktúru štátu, orgány štátu a obranné mechanizmy s mocensko-politickým pozadím, 

- nedostatok odborného personálu, 

- nízka úroveň bezpečnostného povedomia, 

- slabá schopnosť detekcie bezpečnostných incidentov, 

- neefektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality, 

- pomalý výkon práva v oblasti počítačovej kriminality s neistým výsledkom. 

 

Cieľový stav definovaný stratégiou: 

- Vybudovanie dostatočného odborného personálneho základu pre systém riadenia informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti nielen na národnej, ale aj sektorovej úrovni. 

- Spolupráca štátu s občanom na úrovni poskytovania dostatočných informácií a odporúčaní a realizácia krokov, 
ktoré občan reálne pocíti ako zvýšenie vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti národného kybernetického priestoru. 

- Vytvorenie a používanie certifikačných schém na široké portfólio typov výrobkov, procesov a služieb. 

- Kvalitnejšie technické, organizačné a personálne zabezpečenie, založené na využívaní moderných prístupov ku 
kybernetickej bezpečnosti pri detekcii a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov. 

- Vybudovanie spôsobilostí na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov na všetkých úrovniach. 

- Efektívna spolupráca zainteresovaných subjektov na všetkých úrovniach pri riešení informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti. 

- Dobre nastavený proces technickej, ale aj politickej atribúcie kybernetických bezpečnostných incidentov. 

- Systematické a kontinuálne riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých sektoroch. 

- Zlepšenie detekcie a zisťovania kybernetických bezpečnostných incidentov na sektorovej úrovni, zlepšenie a 
zjednodušenie nahlasovania kybernetických bezpečnostných incidentov nielen zo strany povinných subjektov, ale 
aj v rovine dobrovoľných hlásení. 

- Podpora spôsobilostí subjektov v oblasti riadenia kontinuity činností. 

 

Kybernetická bezpečnosť ako základná súčasť verejnej správy 

V kybernetickom priestore musia dobre fungovať nielen služby súkromných spoločností, ale aj tie poskytované 
štátom. Služby, ktoré štát ponúka svojim občanom, musia byť dostatočne zabezpečené, aby nedošlo k zneužitiu 
citlivých alebo osobných údajov v kontexte Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  Osobitnou kategóriou sú prevádzkovatelia základných služieb 
prevádzkovaných v rámci verejnej správy, ktorých bezpečnosť musí byť základnou súčasťou ich samotnej 
existencie. 

Pravidlo „security by design“ musí byť ako povinné pri návrhu, obstarávaní, tvorbe, implementácii a prevádzke 
systémov a služieb štátu. 

Občan musí vnímať, že služby poskytované štátom, ale aj jeho vlastné aktivity, sú bezpečné. 

Riadenie rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe musí byť funkčný proces minimalizujúci 
riziká vo všetkých fázach životného cyklu systémov od prípravy špecifikácie, obstarávania, návrhu architektúry, 
implementácie, prevádzky a údržby až po vyraďovanie z používania. Riadenie kybernetickej a informačnej 
bezpečnosti musí byť prirodzená súčasť riadenia informačných systémov verejnej správy. 

 

 

 

Akčný plán realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 

2021 až 2025 

Ďalším dôležitým koncepčným dokumentom, ktorý sa priamo týka národného systému je Akčný plán realizácie 
Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2021 až 2025. 
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Vytvorenie podmienky pre výkon kompetencií vecne príslušných autorít pre kybernetickú bezpečnosť je jednou z 
najdôležitejších súčastí Akčného plánu pre MV SR. 

Strategické ciele, týkajúce sa MV SR, ktoré tento projekt môže pomôcť naplniť pri realizácii preferovaného variantu  

Strategický cieľ 2 - Efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality: 

 

B.1 Zefektívnenie NES (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Zanalyzovať možnosti zefektívnenia fungovania Národnej expertnej skupiny na riešenie problematiky v oblasti 
počítačovej kriminality (NES) a následne implementovať vzniknuté odporúčania tak, aby sa zlepšila výmena 
relevantných informácií a riešenie identifikovaných problémov. 

B.2 Rozvoj spolupráce s akademickou obcou v oblasti počítačovej kriminality (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Vytvoriť a implementovať program spolupráce s vybranými vysokými školami v oblasti počítačovej kriminality za 

účelom výchovy nových odborníkov a šírenia povedomia o tomto druhu kriminality tak, aby každý absolvent mal 
minimálny základ v tejto problematike (aktivity ako pravidelné prednášky, vedenie špecializovaných predmetov, 
vedenie záverečných prác, prepojenie teórie s praxou a podobne). 

B.3 Príprava vzdelávacích programov pre justičné orgány (MV SR ako súčinnostný subjekt) 

Vytvoriť koncept systematického špecializovaného a interdisciplinárneho vzdelávania právnych čakateľov 
prokuratúry a prokurátorov (vrátane členov Vnútroštátnej siete prokurátorov na boj proti počítačovej kriminalite), 
sudcov, vyšších súdnych úradníkov v oblasti počítačovej kriminality so zameraním sa najmä na vnútroštátne a 
cezhraničné zabezpečovanie elektronických dôkazov, digitálnych stôp a podobne. 

B.4 Systematické vzdelávanie justičných orgánov (MV SR ako súčinnostný subjekt) 

Na základe vytvoreného konceptu systematicky vzdelávať právnych čakateľov prokuratúry a prokurátorov (vrátane 
členov Vnútroštátnej siete prokurátorov na boj proti počítačovej kriminalite), sudcov, vyšších súdnych úradníkov v 
oblasti počítačovej kriminality s minimálnou frekvenciou kurzov 2x ročne/kurz. 

B.5 Koncept vzdelávania policajtov (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Vytvoriť koncept špecialistov pre počítačovú kriminalitu na úrovni základných útvarov, vyšetrovania a 
kriminalisticko-expertíznych činností a ich pravidelného vzdelávania. 

B.6 Implementácia konceptu vzdelávania policajtov (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Pravidelne uskutočňovať základné a rozšírené kurzy boja proti počítačovej kriminalite podľa konceptu vzdelávania 
špecialistov pre počítačovú kriminalitu so zameraním sa na špecifiká zaisťovania stôp, prípravného konania a 
operatívnych postupov, s frekvenciou minimálne 3x ročne/kurz. 

B.7 Prehodnocovanie a prispôsobovanie kurzov počítačovej kriminality (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Pravidelne prehodnocovať kurzy boja proti počítačovej kriminalite pre príslušníkov PZ a prispôsobovanie osnov 
podľa aktuálnych potrieb, ktoré vzniknú na základe analýzy bezpečnostného prostredia. 

B.11 Legislatívne riešenie doby uchovávania údajov (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Analýza možných riešení uchovávania údajov, zohľadňujúc pri tom judikatúru medzinárodných a vnútroštátnych 

súdov a následne príprava legislatívneho riešenia doby uchovávania údajov. 

B.14 Implementácia zistení (MV SR ako súčinnostný subjekt) 

Implementovať riešenia efektívneho vyšetrovania trestných činov, vrátane moderných procesných inštitútov 
súvisiacich počítačovou kriminalitou do legislatívy na základe predchádzajúcej analýzy. 

B.18 Implementácia metodiky pre lepšie štatistické vyhodnocovanie (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Implementovať metodiku pre lepšie štatistické vyhodnocovanie počítačovej kriminality pre jednotlivé 
zainteresované subjekty. 

B.19 Zefektívnenie zaisťovania elektronických stôp (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Vytvoriť podmienky a postupy v rámci expertíznej činnosti tak, že pri zabezpečovaní elektronických stôp musí byť 
prítomný kriminalistický technik kvalifikovaný v oblasti počítačovej kriminality alebo iná kompetentná osoba za 
účelom koordinácie a výkonu ďalších činností (napr. prizvanie znalca a podobne). 

B.20 Rozvoj metodickej činnosti (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Pravidelne analyzovať, prehodnocovať a rozvíjať metodickú činnosť v oblasti počítačovej kriminality so zameraním 
sa na vydávanie metodických pomôcok a usmernení. 
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Strategický cieľ 4.6 - Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť: 

F.50 Vzdelávanie seniorov a ohrozených skupín (MV SR ako zodpovedný subjekt) 

Iniciovať a podporiť vzdelávanie dospelých a zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti znevýhodnených 
skupín, najmä seniorov, zamestnancov nad 55 rokov a osôb v domácnosti. 

 

Okrem vymenovaných sa MV SR sa týkajú nasledovné úlohy z Akčného plánu: 

Všeobecné úlohy Z1-Z4, úlohy A4 –A8, úlohy  A13, A29-A30 a z oblasti 6 – úlohy F10-F12 

 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

V rámci tohto operačného programu (OP) sú zavádzané opatrenia najmä proti úniku informácií a ich 

neoprávnenému použitiu, narušeniu integrity údajov, porušeniu práv občanov na ochranu osobných údajov a na 
ochranu pred poškodzovaním a zneužívaním informačných a komunikačných systémov. Projekt v súvislosti s 
narastajúcou aktivitou v digitálnom priestore postupuje v zmysle opatrení obsiahnutých v Stratégii kybernetickej 
bezpečnosti EÚ. 

V rámci špecifického cieľa 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti sú definované nasledujúce cieľové 
výsledky: 

    • Zníženie  finančných  dopadov  a  dopadov  na  činnosť  firiem  a  verejnej  správy pri bezpečnostných 
incidentoch;  

    • Zvýšenie  vyspelosti  trhu  s bezpečnostnými  riešeniami  zvýšením  výdavkov  na  bezpečnosť privátneho aj 
verejného sektora;  

    • Zvýšenie  kybernetickej  bezpečnosti  a aplikovanie  najnovších  poznatkov  v európskom priestore;  

    • Zvýšenie miery inovácie v oblasti bezpečnostných opatrení;  

    • Zvýšenie dôvery občanov a podnikateľov v digitálny priestor;  

    • Zvýšenie transparentnosti pri riešení bezpečnostných incidentov a kybernetických útokov.  

 

Budú  sa  implementovať a vylepšovať opatrenia na riadenie bezpečnostných rizík, predovšetkým pre systémy 
verejnej správy patriace  do  kritickej  infraštruktúry.  Zvýši  sa  transparentnosť  informovania  o bezpečnostných 
incidentoch jednotlivcov, ktorých osobné údaje boli stratené, ukradnuté alebo pozmenené. Celkovo sa zvýši  dôvera  
v digitálny  priestor  a povedomie  o spôsobe  riešenia kybernetických  útokov. 

 

Špecifický cieľ 7.9  definuje zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti:  

    • Vytvorenie  nástrojov  na  rozpoznanie,  monitorovanie  a  riadenie  bezpečnostných,  

incidentov  

    • Zabezpečenie kritickej infraštruktúry,  

    • Zavádzanie európskej stratégie pre kybernetickú bezpečnosť,  

    • Zvýšenie celkového povedomia (awareness) o bezpečnosti v kybernetickom  priestore a zabezpečenie  
základnej  úrovne  vzdelania  v kybernetickej  bezpečnosti  pre zamestnancov VS. 
 
Digitálne Slovensko (Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky) 

V rámci priorít digitalizácie v Pláne obnovy a odolnosti SR je kladený veľký dôraz na kybernetickú a informačnú 
bezpečnosť v časti 3.4: 

- Reforma č. 5: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

- Reforma č. 6: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti KIB (ITVS), 

- Investícia č. 7: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS). 
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Operačný program Slovensko 

Operačný program Slovensko v novom programovom období nahradí doterajších deväť operačných programov 
(plus cezhraničné programy). Cieľ  „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“ je zameraný na rozvoj 
vedy, výskumu, budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú 
špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti. 
 
 
Problémy súčasného stavu 

 
 
V oblasti preventívnej a reaktívnej bezpečnosti, spôsobilosti riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov sú 
identifikované nasledovné problémy a výzvy. 
 
Z hľadiska vyššie uvedených legislatívnych a strategických materiálov, ako aj z hľadiska moderného prístupu k 
riadeniu informačnej a kybernetickej bezpečnosti nie je stav uspokojujúci. 

Uvedené vyplýva okrem iného aj zo skutočnosti, že na uvedené účely neboli doposiaľ vyčlenené adekvátne finančné 
prostriedky. MV SR po prijatí vyššie uvedenej legislatívy (najmä zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) musí plniť značné množstvo povinností, a 
to jednak ako prevádzkovateľ základných služieb a jednak ako ústredný orgán. Naviac MV SR ďalšie záväzky 
vyplývajú aj z  Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021 až 2025 ako aj 
z Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021 až 2025. 
Na žiadne z uvedených činností však neboli MV SR v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy pridelené 
a vyčlenené finančné prostriedky. 

Aj v dôsledku finančného poddimenzovania, nie sú súčasné bezpečnostné technológie systematicky ani výkonovo 
schopné nasadenia na všetky bezpečnostne relevantné prvky. Monitorujú sa najmä prevádzkové incidenty. 
Schopnosť centrálneho zberu, sledovanie a proaktívne vyhodnocovanie  všetkých bezpečnostne relevantných 

udalostí nie je na požadovanej úrovni. Ďalej je nedostatočne personálne a technicky zabezpečená schopnosť 
detekcie bezpečnostných incidentov, ich riadenia, analýzy, riešenia a spracovania. Nie je vytvorený bezpečnostný 
systém evidencie a riadenia aktív za účelom riadenia rizík. Nie je zabezpečená schopnosť preventívnej ochrany 
pomocou aktívneho vyhľadávania zraniteľností a penetračného testovania, modelovania a vyhodnocovania hrozieb. 

Uvedené deficity sú dané historickým vznikom a rastom prevádzkového IKT v prostredí MV SR a zapadajú do 
súčasného stavu v iných rezortoch a zložkách. Tieto deficity sú nielen technického charakteru (deficit technológií), 
ale predovšetkým sú dôsledkom nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú potrební pre zabezpečenie 
potrebnej úrovne zaistenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 

 
Bezpečnostní odborníci v oblasti IT: 

Stav bezpečnosti v tejto oblasti nie je na optimálnej úrovni. Legislatíva typu Zákona o kybernetickej bezpečnosti sa 
snaží zabezpečiť aspoň minimálnu úroveň technickej a organizačnej bezpečnosti, čo však ani zďaleka nezodpovedá 
dnešným moderným potrebám obrany proti kybernetickým hrozbám. 

Jedným z problémov odborníkov v kybernetickej bezpečnosti je prílišné spoliehanie sa na technologické a 
automatizované riešenia. Ľudský faktor, ktorý hrá základnú úlohu v kybernetickej bezpečnosti a obzvlášť v 
kybernetickej obrane je pritom značne podceňovaný. Je potrebné si uvedomiť, že útočníci poznajú bezpečnostné 
technológie na rovnakej úrovni, ako obrancovia a dokážu ich efektívne obchádzať.  

 

 

 

 

 
Súčasný stav 

DC MV SR pôsobí ako poskytovateľ služieb IKT pre organizácie svojho rezortu. Rezort MV SR je správcom 
najväčšieho počtu informačných systémov verejnej správy. Informačné systémy a ich aplikácie v DC MV SR sú 
rozdelené do viacerých aplikačných domén, a to: 

- aplikačná doména pre poskytovanie elektronických služieb občanom a organizáciám, 
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- aplikačná doména Agend štátu a Policajných informačných systémov, 

- aplikačná doména Národného Schengenského informačného systému. 

 

Prístup k aplikáciám v jednotlivých aplikačných doménach je z prostredí: 

- Intranet MV SR (MV-Net), 

- Internet, 

- Externé siete ( napr. Govnet), 

- EÚ net pre Schengenský informačný systém. 

 

Prístup k aplikáciám je možný pre koncových používateľov cez grafické používateľské prostredie (GUI) alebo pre 
aplikácie cez webové služby. Prístup k aplikáciám je oddelený a chránený prostredníctvom bezpečnej prístupovej 
zóny. V rámci týchto domén sú vytvorené produkčné a testovacie prostredia jednotlivých informačných systémov. 

Súčasné prevádzkované riešenie neuvažuje s IKT týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, 
bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií. (§ 11 ods. 1 písm. i) zákon 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z. a § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní 
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 2 písm. 
a) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) 
Prevádzkované riešenie je viac orientované na poskytovanie Cloudových služieb pre OVM a občanov. 

 

Súčasný technologický  stav 

V súčasnej dobe má prostredie IKT MV SR 3 datacentrá (primárne DC Bratislava, DC Banská Bystrica, záložné DC 
Tajov)  a dve vzdialené pracoviská (Bratislava, Banská Bystrica). 

HW platformy, poskytujúce výpočtovú kapacitu sa skladajú z 30 serverov IBM POWER, 200 serverov Intel x86. 

Komunikačná kapacita je zaisťovaná sieťovou infraštruktúrou Cisco, úložná infraštruktúra obsahuje IBM Storwize 
210TB, HP 3PAR  700TB, NETAPP 4PB. 

Všetky servery majú management moduly, virtualizačná vrstva sa poskytuje pomocou VMware a PowerVM. 
Používajú sa operačné systémy AIX v počte 450, Windows v počte 400, a RHEL v počte 400. 

 

V DC sa prevádzkuje štandardná 3-vrstvová architektúra MVC: 

    • Databázové servery 

    • Aplikačné servery 

    • Webové servery 

 

E-mailové služby sú zaisťované pomocou Microsoft Exchange, ktorý je prevádzkovaný vo Vládnom cloude. 

V rámci systémov pre správu a riadenie aplikácií a informačných systémov sa používajú hlavne IBM Deployment 
manager, Enterprise manager a IBM UCD. 

 

Bezpečnostné technológie 

Z hlavných bezpečnostných technológií sa používajú firewally (v počte 30 s IDS/IPS), PAM, VPN (s 2FA). 

Ďalej sa používajú bezpečnostné brány SSG (v počte 12), aplikačné firewally Imperva, Fortigate, F5 a Cisco. 

V rámci systémov riadenia identity a prístupu sa používajú hlavne AAA, AD, LDAP, PAM CyberArc a iné. 

Ako antivírusový/antimalware systém sa používa Fortimail. 

V rámci endpoint security sa používa Eset antivírus a Microsoft Defender. 

DLP systémy sa nepoužívajú. 

Pre monitorovanie sa používa Flowmon a McAfee SIEM. 
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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 
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. Všetky uvedené systémy sú schopné posielať udalosti (logy) minimálne pomocou 
nasledujúcich mechnizmov: 

- syslog (UDP, TCP, pcap syslog) 

- WEF, resp. MS RPC 

- FTP, SCP/SFTP, NFS 

- JDBC 

- SNMP 

- SMB 

- OPSEC/LEA 

 

 

Rozsahy činností  BMCC 

Monitorovacie, detekčné a reakčné schopnosti BMCC majú byť organickou nadstavbou súčasného riešenia. 
Primárnym cielom má byť globálny pohľad na kybernetickú bezpečnosť v rámci rezortu, obrana vnútorného 
kybernetického priestoru SR, poskytovanie vybraných bezpečnostných služieb pre OVM a obyvateľov, investigatívna 
a spravodajská činnosť orientovaná na vnútorné hrozby a incidenty v zmysle zákona. 

Rozsah činnosti sa týka IKT MC SR: 3 datacentier 3 - primárne DC Bratislava, DC Banská Bystrica, záložné DC Tajov 
- a dvoch vzdialených pracovísk (Bratislava, Banská Bystrica). 

 

 
 

1.1.8. ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI  

 

 
   
 
 

ID 
AKTÉR / 

STAKEHOLDER 

SUBJEKT 

(názov / 
skratka) 

ROLA 

(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ 
užívateľ …. člen tímu atď.) 

Informačný systém 

(názov ISVS a MetaIS 
kód) 

1. 
Ministerstvo vnútra SR 
(MV SR) 

MV SR 

Vlastník projektu, prevádzkovateľ 
základnej služby podľa zákona č.69/2018 
Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a 
zodpovedný subjekt Akčného plánu 
realizácie Národnej stratégie kybernetickej 
bezpečnosti 

Všetky ISVS MV SR 

2. 
Zamestnanec MV SR, 
Policajný zbor SR 

Z MV SR 
Užívateľ ISVS, osoba plniaca úlohy 
ministerstva a úlohy na úseku PZ 

Všetky ISVS MV SR 

3. CSIRT MIRRI 
Vládna jednotka CSIRT, spolupráca 
v oblasti riešenia KB, hlásenia 

ISVS_BMCC – MDR 
(11383) 

4. 
Národný bezpečnostný 
úrad 

NBÚ Povinnosti, hlásenia 
ISVS_BMCC – MDR 
(11383) 
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1.1.9. CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 

 
  
Ciele/Merateľné ukazovatele 
 

ID CIEĽ 

NÁZOV 
MERATEĽNÉHO 

A VÝKONNOSTNÉ

HO 
UKAZOVATEĽA 

(KPI) 

POPIS 

UKAZOVAT
EĽA 

MERN
Á 

JEDN
OTKA 

(v čom 
sa 

meria 
ukazov
ateľ) 

AS IS 
MERAT
EĽNÉ 

VÝKON
NOSTN

É 

HODN
TOY 

(aktuáln
e 

hodnoty
) 

TO BE  
MERATEĽ

NÉ 
VÝKONN
OSTNÉ 

HODNTO
Y 

(cieľové 
hodnoty 
projektu) 

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA  

PO NASADENÍ 
(overenie 

naplnenie cieľa) 

POZNÁMKA 

01 

ŠC 7.9: 
Zvýšenie 

kybernetickej 
bezpečnosti v 
spoločnosti / 
Zabezpečenie 
komplexnej 

kybernetickej 
bezpečnosti v 
spoločnosti 

P0048-Dodatočný 
počet informačných 
systémov verejnej 

správy s 
implementovaným 

nástrojom na 
rozpoznávanie, 
monitorovanie a 

riadenie 
bezpečnostných 

incidentov 

Vybudovani
e a 

poskytovanie 
služieb riadenia 

incidentov 
pomocou 

modulu MDR 

počet 0 1 

Kontrola počtu 
úspešne 

implementovan
ých systémov a 

nástrojov 
u prijímateľa. 

Systém slúži na 
Monitorovanie 

Detekciu 
a vykonávanie 

adekvátnej reakcie 

02 

ŠC 7.9: 
Zvýšenie 

kybernetickej 
bezpečnosti v 
spoločnosti / 
Zabezpečenie 
komplexnej 

kybernetickej 
bezpečnosti v 
spoločnosti 

Poskytovanie 
odborných 

a poradenských 
online služieb 
v oblasti KB  

Poskytovani
e systému 
služieb na 

odstraňovan
ie následkov 
hrozieb ako 

aj 
preventívny

ch 
upozornení 
a výstrah 

počet 0 1 

Kontrola počtu 
úspešne 

implementovan
ých systémov a 

nástrojov 
u prijímateľa. 

Systém slúži na 
služby aktívnej 

forenznej 
bezpečnosti, 

zabezpečovanie 
digitálnych 

dôkazov alebo 
dôkazných 

prostriedkov a 
preventívnych 

výstrah 

 
 
 

 

 

A. Služby riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov 

- Vybudovanie siete systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií a ich zasielanie do 
bezpečnostných dohľadových centier, praktická integrácia a zavedenie efektívneho a merateľného systému na 
riadenie úrovne a kvality služieb. Cieľ sleduje pokračovanie prebiehajúcich projektov OPII v oblasti vybudovania 
systému včasnej reakcie v prostredí verejnej správy tak, že prakticky integruje nové technické a technologické 
riešenia systému včasnej reakcie do infraštruktúry ochrany kybernetického priestoru, ktoré sú výstupmi z 
realizovaných projektov OPII. 

- Zavedenie intenzívnych pravidelných bezpečnostných auditov, hodnotenia zraniteľností, penetračného testovania 
a pripravenosti na nasadzovanie nových technológií. 
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- Zvýšenie podielu organizácií s pracoviskami  s dostatočnou technologickou úrovňou zabezpečenia v kontexte 
rozšírenia senzorov na ďalšie informačné systémy a siete kritickej infraštruktúry s cieľom zrýchliť detekciu, 
monitorovanie a reakciu na kybernetické bezpečnostné incidenty a zosúladenie reakcií scentrálnym riadením 
CSIRT.SK. 

- Naplnenie cieľov Akčného plánu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti tak, aby sa postupne reagovalo na 
úlohy, ktoré z nej vyplynú. Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2021-2025 a 
Akčný plán k Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025 sú základným pilierom kybernetickej 
bezpečnosti v Slovenskej republike pre všetky sektory hospodárstva (kontext naplnenia cieľov: kľúčovým prvkom 
formovania digitálnej budúcnosti Európy, Plánu obnovy pre Európu a Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu je 
Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ JOIN(2020) 18 - posilniť kolektívnu odolnosť Európy proti kybernetickým 
hrozbám a pomôcť zabezpečiť, aby všetci občania a podniky mohli v plnej miere využívať dôveryhodné a spoľahlivé 
digitálne služby a nástroje. Je identifikovaná potreba budovania operačnej kapacity kľúčových sektorov 
hospodárstva na prevenciu, odrádzanie a reakciu voči kybernetickým útokom). Paralelný kontext: strategický 
dokument Formovanie digitálnej budúcnosti Európy COM(2020) 67. 

- Vytvorenie Katalógu hrozieb, vytvorenie a aplikovanie centrálneho metodického riadenia kontinuity prevádzky, 
vytvorenie metodiky riadenia KIB. 

 

 

1.1.10. ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

 
 
Pre manažment a podporu riešenia bezpečnostných incidentov budú z pohľadu budovaných služieb pre koncového 
užívateľa relevantné nasledovné funkcionality: 

- Ohlasovanie bezpečnostných incidentov: 

o tiketovací a notifikačný systém,  

o vyhradený komunikačný kanál prostredníctvom telefonických služieb, 

o verejný komunikačný kanál prostredníctwom web-portálu na oznamovanie rizík a upozornení na 

potenciálne hrozby 

o zabezpečený komunikačný kanál formou šifrovanej e-mailovej komunikácie pre potreby spravo-

dajskej činnosti 

• Riešenie bezpečnostných incidentov:analýza,  

• rozhodnutie o spôsobe riešenia,  

• samotné riešenie a uzatvorenie bezpečnostného incidentu, vyhodnotenie a evidencia bezpečnostného in-

cidentu (incident management workflow), 

Cieľovou skupinou koncových používateľov elektronických služieb sú: 

Spravodajský pracovníci z OČTK 

Zamestnanci rezortu Ministerstva vnútra 

Verejnosť využívajúca informačný portál oznamovaných rizík a upozornení 

  
 
 
 
 

1.1.11. RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI 

 

V prípade, že sa navrhovaný projekt nezrealizuje, nevytvoria sa predpoklady pre dostatočnú ochranu informačných 
aktív a IKT infraštruktúry v rámci Ministerstva, rezortu a sektoru a v praxi zostane stav, ktorý nezabezpečuje 
efektívne a spoľahlivé riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 

Zároveň bude: 

• ohrozená efektívna a spoľahlivá detekcia a monitorovanie bezpečnostných incidentov, ktoré by mohli vážne 
ohroziť alebo poškodiť bezpečnostné záujmy alebo bezpečnosť SR, a kľúčové kritické informačné aktíva pod 
správou a prevádzkou MV SR 
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• ohrozená efektívna a spoľahlivá ochrana citlivých informácií a dát (najmä osobných a iných citlivých údajov) 
občanov a podnikateľov, prípadne dát podriadených organizácii, ktoré informačné systémy MV SR spracúvajú, 

• možná strata alebo zníženie dôvery občanov v elektronické služby rezortu ako aj verejnej správy, 

• možnosť spochybniť legitimitu právnych úkonov vykonaných prostredníctvom elektronických služieb MV SR, 

• zvýšené riziko podvodného konania v kompromitovaných systémoch, 

• zvýšené riziko výpadkov a nedostupnosti služieb, 

• zvýšené riziko hacktivizmu a demonštrácie politických záujmov a stanovísk rôznymi skupinami, 

• zabránenie plneniu legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona o KB a zákona č. 95/2019 Z. z. o infor-
mačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov. 

 
Riziká projektu sú doplnené v samostatnom dokumente, príloha: 
P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_BMCC 

 

1.1.12. ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
 

1.1.13. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 

 

Na riešenie problémovej situácie boli identifikované nasledovné možné riešenia: 

 

 
 

1.1.14. MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
 
Biznis požiadavky (kritériá) sú stanovené na základe kapitoly motivácia a sú nasledovné pre celý prgram BMCC: 
 

1. Kritérium A: Monitorovacie, detekčné a reakčné schopnosti, 

2. Kritérium B: Služby preventívnej a forenznej bezpečnosti, 

3. Kritérium C: Služby kontinuálneho vzdelávania  a certifikácie. 
 

Alternatívy sú doplnené a vyhodnotené pre tri rozsahy biznis riešenia, variantov: 

1. Pokračovať v súčasnom stave bez projektu, nulový variant. 

2. Realizácia projektu BMCC, optimálny variant. Vybraný variant. 

3. Využívať pre požadované služby tretie strany a iné štátne inštitúcie poskytujúce služby z oblasti KB, 
neprimerane drahé, nezabezpečí špecifické požiadavky aktérov, ani požiadavky legislatívy. 
 

Spracovanie a vyhodnotenie MCA: 
 

 KRITÉRIUM 
ZDÔVODNEN
IE KRITÉRIA 

MV SR 
zamestnanec 

MV SR 
CSRT/CSIRT 

občan/ 
podnikate

ľ 
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BIZNIS 
VRSTVA 

Monitorovacie, 
detekčné a 

reakčné 
schopnosti (KO) 

A 

Legislatívna 
a prevádzková 

potreba 
X X X 

 
 
     X 

Služby 
preventívnej a 

forenznej 
bezpečnosti (KO) 

B 

Legislatívna 
a prevádzková 

potreba 
X X  

 
X 

Služby 
vzdelávania  

a certifikácie 
(KO) C 

Bez dostatočne 
kvalifikovaných 
kapacít nie je 

možné plniť 
požadované 

úlohy 

X X  

 
 
      X 

 
 
 

ZOZNAM 
KRITÉRI

Í 

ALTERNATÍV
A  
1 

SPÔSOB  
DOSIAHNUTI

A 

ALTERNATÍV
A 2 

SPÔSOB  
DOSIAHNUTI

A 

ALTERNATÍV
A 3 

SPÔSOB  
DOSIAHNUTI

A 

Kritérium 
A 

nie N áno 
Vybudovanie 
spôsobilostí 

áno Outsorcing 
spôsobilostí 

Kritérium 
B 

nie N áno 
Vybudovanie 
spôsobilostí 

áno Outsorcing 
spôsobilostí 

Kritérium 
C 

nie N áno 
Vybudovanie 
spôsobilostí 

nie N 

 
 

1.1.15. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 

 
 
Alternatívy na úrovni aplikácií sú doplnené a vyhodnotené pre BMCC (moduly MDR, PFA, LTC) v nasledovných 
variantoch: 
 

1. Využiť existujúce aplikačné IKT prostredie a organizačno-personálne kapacity pre BMCC 

- Toto riešenie je nedostačujúce vo všetkých aspektoch, neobsahuje a nedokáže poskytovať požadované 
kvalitné služby 

2. Vybudovať komplexné riešenie založené na integrácií troch modulov. Vzájomná integrácia služieb troch 
modulov vytvorí predpoklad na poskytovanie kvalitných služieb a udržateľnosť projektu. Riešenie bude 
implementované na súčasnú infraštruktúru a bezpečnostné nástroje popísane v kapitole Súčasný stav. 
Vybraný variant. 

3. Vybudovať len základné moduly MDR a PFA. Bez systémového riešenia personálnej podpory je projekt 
interne neudržateľný. 

 

1.1.16. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 

 
 
Alternatívy na úrovni technológií sú doplnené a vyhodnotené pre BMCC (moduly MDR, PFA, LTC) v nasledovných 
variantoch: 

 

4. Implementovať len základné nástroje pre SOC a SIEM bez vzájomnej integrácie a bez 
zabezpečenia vzdelávania a certifikácie. 
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5. Implementovať kompletný rozsah nástrojov v prepojených moduloch a vytvoriť udržateľný 
ekosystém. Riešenie bude implementované na súčasnú infraštruktúru a bezpečnostné nástroje 
popísane v kapitole Súčasný stav.  Vybraný variant. 

6. Implementovať kompletný rozsah nástrojov bez zabezpečenia a bez spolupráce v organizačnej 
a personálnej oblasti. 

 
Z dlhodobého hľadiska bude vždy potrebné riešiť obnovu a podporu technológií v súlade s najnovšími trendmi. 
 
 
 
 
 

1.1.17. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU) 

 
 
Požadované výstupy sú špecifikované bližšie v dokumente Prístup k projektu. 

 

1.1.18. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 

 
 

Stručný náhľad budúcej IT architektúry (biznis, aplikačná, technologická) riešenia (high-level architektonický model 
je predmetom dokumentu I_03  PRÍSTUP-k-PROJEKTU). 

Detailne spracované požiadavky (funkčné, nefunkčné, technické) sú vyplnené v dokumente  I-02 BC/CBA, karta 
Katalóg požiadaviek. 

 

1.1.19. LEGISLATÍVA 

 
 
Smernica NIS v článku 1 ods. 2 písm. c) vytvára sieť jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov 
(computer security incident response teams network) s cieľom prispievať k rozvoju dôvery medzi členskými štátmi 
a podporovať rýchlu a účinnú operačnú spoluprácu. 

Podľa recitálu (34) smernice NIS by členské štáty mali mať primerané vybavenie, pokiaľ ide o technické a 
organizačné spôsobilosti, aby mohli predchádzať incidentom a rizikám v oblasti sietí a informačných systémov, 
odhaľovať ich, reagovať na ne a zmierňovať ich.  

Zákon o kybernetickej bezpečnosti možno súčasne považovať aj za legislatívny základ pre vytvorenie národného 
systému riadenia a riešenia incidentov kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 3 písm. k) zákona o kybernetickej bezpečnosti je každý prvok kritickej infraštruktúry základnou službou a 
vzťahuje sa na neho zákon o kybernetickej bezpečnosti so všetkými bezpečnostnými opatreniami.  

Z hľadiska prevádzkovateľa základnej služby je nosným § 19 ods. 4, ktorý zakladá povinnosť hlásenia 
kybernetického incidentu. 

K priamym povinnostiam prevádzkovateľa základnej služby, uvedeným v § 19 ods. 6, patrí: 

• riešenie kybernetických incidentov, 

• hlásenie kybernetických incidentov a súčinnosť s úradom a ústredným orgánom, 

• v čase kybernetického útoku zabezpečiť dôkazy alebo dôkazné prostriedky tak, aby mohli byť použité v 

trestnom konaní, 

• oznamovacia povinnosť voči orgánu činnému v trestnom konaní v prípade, že bol v rámci kybernetického 

incidentu spáchaný trestný čin. 

Podľa  § 4 písm. b) je MV SR v postavení ústredného orgánu, ktorý má vo svojej gescii podsektor bezpečnosť v 

rámci prílohy č. 1 ZoKB 

V zmysle § 9 zákona Ústredný orgán v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, 

zodpovedá za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti tým, že: 
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a) plní úlohy jednotky CSIRT spôsobom podľa odseku 2, 

b) poskytuje úradu požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie 

kybernetickej bezpečnosti; informácie sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu 

plnenia konkrétnej úlohy spravodajskej služby podľa osobitného predpisu 13) alebo k odhaleniu jej zdrojov, 

prostriedkov, totožnosti osôb konajúcich v jej prospech alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce, 

c) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi a prevádzkovateľmi základných služieb vo svojej pôsobnosti pri 

plnení úloh podľa tohto zákona, 

d) buduje bezpečnostné povedomie, koordinovanú spoluprácu na všetkých stupňoch riadenia kybernetickej 

bezpečnosti a aplikuje bezpečnostné opatrenia a politiku správania sa v kybernetickom priestore, 

e) v spolupráci s úradom určuje špecifické sektorové identifikačné kritériá podľa § 18 ods. 3, 

f) identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a ich aktuálny zoznam predkladá úradu na účely 

zaradenia do zoznamu základných služieb a registra prevádzkovateľov základných služieb, 

g) spolupracuje so zahraničnou inštitúciou obdobného zamerania. 

 

1.1.20. ROZPOČET A PRÍNOSY 

 

Sumarizácia nákladov a prínosov 

 
Náklady 
s DPH 

                   9 143 798 €  

  Všeobecný materiál                                  - €  

  IT - CAPEX                  5 333 923 €  

    Aplikácie               3 983 267 €  

    SW                  248 567 €  

    HW               1 102 090 €  

  IT - OPEX                  3 582 571 €  

    Aplikácie               2 279 766 €  

    SW                  107 553 €  

    HW               1 195 252 €  

  Riadenie projektu                     227 304 €  

  Výstupné náklady                                  - €  

Prínosy                 15 000 000 €  

  Finančné prínosy                                  - €  

    Administratívne poplatky                                - €  

    Ostatné daňové a 
nedaňové príjmy 

                               - €  

  Ekonomické prínosy               15 000 000 €  

    Občania (€)                                - €  

    Úradníci (€)                                 - €  

    Úradníci (FTE)  N/A  

    Kvalitatívne prínosy             15 000 000 €  

  Nevyčíslené spoločenské 
prínosy 

    

    Zvýšená bezpečnosť ISVS 
v kompetencii MV SR 

  

    Zvýšenie povedomia o KB   
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    Zlepšená komunikácia 
medzi MIRRI CSIRT a MV 
SR  

  

  
Efektívna koordinácia 
security response tímov 

 

 
Interpretácia výsledkov: 
 
Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou 
nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania cez EŠFI sú 
uvedené): 

o Pomer prínosov a nákladov (BCR): viac ako 1,00 
o Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 5,0 % 
o Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): viac ako 0  

Pre účely financovania z prostriedkov OP II vyjadruje CBA aj nasledovné ukazovatele:  
o Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR) 
o Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV). 

 
Všetky finančné údaje sú uvedené v dokumente I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_BMCC_MDR_MVSR_20220808 
 
Kvalitatívne prínosy projektu boli stanovené ako objektívna miera zlepšenia kvality ITVS a jej dopad na celkový 
počet zamestnancov rezortu a ich IT pracovné prostredie.  
 
Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov 
výkonnosti zohľadňujeme aj  úvahu o nepeňažných nákladoch a výnosoch pre spoločnosť.  
Spoločenské prínosy projektu: 

• Zvýšená bezpečnosť ISVS v kompetencii MV SR 
• Zlepšená komunikácia medzi MIRRI CSIRT a MV SR 
• Efektívna koordinácia security response tímov  

 
 
 
 

1.1.21. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA  

 
 
 
 

ID FÁZA/AKTIVITA 
ZAČIATOK 

(odhad 
termínu) 

KONIEC 
(odhad 

termínu) 
POZNÁMKA 

1. Prípravná fáza 01/2021 08/2021 Rozhodnutie o príprave projektu 

2. Iniciačná fáza 09/2021 12/2021 
Príprava potrebných 
dokumentov pre iniciačnú fázu 

3. Realizačná fáza 10/2022 12/2023 
Pred touto fázou je potrebné 

obstarať dodávateľa, ZoD  

3a Analýza a Dizajn 08/2022 12/2022  

3b 
Nákup technických prostriedkov, 

programových prostriedkov a služieb 
01/2023 08/2023 

Dodanie HW a SW môže byť 
závislé od výrobcu 

3c Implementácia a testovanie  01/20203 10/2023  

3d Nasadenie a PIP 10/2023 12/2023  

4. Dokončovacia fáza 11/2023 12/2023  

5. Podpora prevádzky (SLA) 01/2023 NA Je potrebné realizovať SLA  
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. 
 
 
Výber metódy implementácie projektu: V projekte sa neuplatnia agilné princípy z dôvodu komplexnosti a veľmi 
špecifických požiadaviek na technológie a implementáciu projektu v existujúcom prostredí  MV SR. 
 
 

1.1.22. PROJEKTOVÝ TÍM 

 
 
 
Projektový tím nie je vzhľadom k dôvernosti dokumentu uvedený. Projektový tím bude vytvorený v súlade 
s vyhláškou o projektovom riadení 85/2020. 

 
 

1.1.23. PRACOVNÉ NÁPLNE  

 
Pracovné náplne sú uvedené v popisoch jednotlivých rolí projektového tímu. Sú súčasťou projektových 
dokumentov vo vyhradenom režime z dôvodu ochrany osobných údajov. 

 

1.1.24. PRÍLOHY  

 
 
Zoznam rizík a závislostí je v dokumente: 
P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_BMCC 
 
BMCC_MDR_RIADIACI-VYBOR-a-PROJEKTOVY-TÍM_navrh-obsadenia_v0.3-1 
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BMCC_MDR študia uskutocniteľnosti 
 
Zdôvodnenie Tajne 
 
Koniec dokumentu 
 


