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História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

0.1 DD.MM.YYYY doplň XY

0.2 DD.MM.YYYY doplň XY

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
Tento dokument je vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre iniciačnú fázu určený na 
rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do 
realizačnej fázy.

Jedná sa o detailný projektový zámer k plánovanej dopytovej výzve "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS
", pričom tento zámer je horizontálny, t.j. zabezpečí, aby nemusel každý žiadateľ písať vlastný zámer, ale môže "prepoužiť" tento horizontálny a bude 
stačiť, ak podá žiadosť o NFP.

Účelom dokumentu je teda pripraviť horizontálny rámec a zjednodušiť postupy pre dopytové projekty, ktorých cieľom je implementácia Governance v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Použité skratky (príklady)

ID SKRATKA POPIS

1. DSL Definitive Software Library (ITIL) – zoznam SW, ktorý je možné/povolené používať v prostredí organizácie (s priradenými 
identifikačnými kódmi)

2. Automatizo
vaný 
spôsob

Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania 
môže byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu)

3. FT Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba poskytovaná podľa dohodnutých parametrov

4. FŠ Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami)

5. HW/Cloud Hardvér / Cloud

6. IKT Informačno-komunikačné technológie (organizácie)

7. IdM Identity Manager

8. IS/ISVS Informačný systém/Informačný systém verejnej správy

9. IT ROLA Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov

1
0.

RT Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku)

1
1.

SD Service Desk

1
2.

SDM Service Desk Manager

1
3.

SLA Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby

1
4.

SW softvér



1
5.

TŠ Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho 
technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami)

1
6.

WF Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov

1
7.

PTK/RFI Predbežná trhová konzultácia/Request for information

1
8.

KyB kybernetická bezpečnosť

1
9.

IB Informačná bezpečnosť

2
0.

ITVS Informačné technológie vo verejnej správe

2
0.

AR/BIA Analýza rizík a analýza dopadov

2
1.

MCA Multikriteriálna analýza

2
2.

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

2
3.

SIEM Security Incident and Event Management

2
4.

SOC Security Operations Center

2
5.

IZVS Informačné technológie verejnej správy

2
6.

OVM Orgán verejnej moci

2
7.

QA Quality assurance/zabezpečenie kvality

2
8.

NBÚ Národný bezpečnostný úrad

2
9.

BCM Business Continuity Management

3
0.

BCP Business Continuity Plan

3
1.

DRP Disaster Recovery PLan

3
2:

IKT Inforačno komunikačné technológie

3
3.

2FA Dvoj-faktorová autentifikácia

3
4.

MDM Mobile Device Management

3
5.

VS Verejná správa

3
6.

SSDLC Secure Software Development Life Cycle

3
7.

BYOD Bring your own device



DEFINOVANIE PROJEKTU

Manažérske zhrnutie

Aktuálna situácia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe . Väčšina ústredných orgánov štátnej správy nie je ideálna
nemá implementované riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona o KyB a zákona o ITVS. Z externého pohľadu sa zvyšuje 
frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, 
zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Štát na túto situáciu zareagoval zvýšením investícií do oblasti, či už cez investície zo 
štátneho rozpočtu, dopytové výzvy, alebo plánovanú alokáciu v pláne obnovy. V legislatívnej oblasti bol prijatý zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ktoré nastavujú požiadavky a štandard z pohľadu bezpečnostných 
opatrení.

Napriek zvýšeným investíciam a prijatému legislatívnemu rámcu však veľa investícií nie je efektívne vynaložených z nasledovných dôvodov:

nie sú k dispozícii personálne kapacity pre oblasť riadenia IB a KyB a na prevádzku bezpečnostných systémov,
organizácie nemajú zrealizovanú základnú analýzu rizík a analýzu dopadov (AR/BIA), neriadia riziká a nemajú spracované základné dokumenty v 
oblasti bezpečnosti, z ktorých by vyplývalo aké opatrenia a kde treba realizovať. Často sa teda nakúpi HW a SW, ktorý sa aj implementuje, 
výsledok je však prinajlepšom suboptimálny.

Tento projekt pripravuje predpoklady pre horizontálnu dopytovú výzvu, do ktorej sa bude môcť prihlásiť do 30 inštitúcii z radov ústredných orgánov štátnej 
správy a ich podriadených organizácií (prípadne iných inštitúcií - podľa príslušnej výzvy). Tie budú môcť žiadať o malé projekty (rádovo 100-200 tisíc eur). 
Inštitúcie budú môcť žiadať napríklad o nasledovné aktivity:

klasifikáciu a kategorizáciu, realizáciu AR/BIA, zavedenie procesu riadenia rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v 
zmysle zákona č. 69/2018 Z.z., vrátane klientského nástroja (modulu) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia 
rizík,
pilotnú implementáciu systému pre logmanažment, zahŕňajúcu predovšetkým práce na zmapovaní zdrojov logov a ich napojení na log 
manažment nástroj pre následné nasadenie SIEM riešení,
pilotnú implementáciu SOC as a service,
pilotnú implementáciu dvojfaktorovej autentifikácie a mobile device managementu.

Primárne bude podpora poskytovaná pre oblasti:

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

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

Kritéria zapojenia sa do dopytovej výzvy sa ešte finalizujú, výhľadovo to však budú nasledovné:

Pre potenciálnych žiadateľov bude  poskytovať najmä:MIRRI

šablóny pre dokumenty vyplývajúce zo zákona č. 69/2018 Z.z.,
usmernenia a odporúčania k prispôsobeniu dokumentov,
metodiku spracovania AR/BIA a riadenia rizík,
klientský nástroj (modul) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a riadenia rizík,
quality assurance.

Výsledkom projektu by malo byť, že zapojené inštitúcie si efektívnym spôsobom implementujú základné dokumenty a rámce riadenia informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti, klasifikáciu a kategorizáciu, realizáciu AR/BIA, a zavedú formalizovaný a opakovaný proces riadenia rizík, vrátane podpory IKT 
nástrojom. Zároveň by sa mal overiť spôsob implementácie log manažmentu v prostredí štátnej správy ako aj životaschopnosť služby SOC as a service v 
porovnaní s veľkými SOC projektami, ktoré sú aktuálne v realizácii.

Celková alokácia dopytovej výzvy je 5 mil. EUR, pričom bola určená na základe alokácie pôvodne určenej na národný projekt pre MIRRI. Na základe 
analýzy rizík a potenciálnych prínosov však bola táto alokácia transformovaná na dopytovú výzvu, aby bolo možné zlepšiť kybernetickú bezpečnosť v čo 
najväčšom počte inštitúcii s čo najväčším dopadom. Maximálna výška príspevku ešte nebola stanovená, bude záležať od záujmu o predmetnú výzvu.

Pri príprave tohto projektu MIRRI aj vzhľadom na nízke očakávané rozpočty implementovalo nasledovné opatrenia s cieľom znížiť administratívnu záťaž:



horizontálny projekt za všetkých žiadateľov,
šablóny pre VO a ŽoNFP pre žiadateľov,
šablóny bezp. dokumentov vyplývajúcich z 69/2018 Z.z.,
QA zo strany MIRRI.

Motivácia a rozsah projektu

Navrhovaný projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" súvisí najmä s naplnením povinností 
definovanými v zákone č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o KyB") a v zákone 
č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS"). Týka sa 
najmä MIRRI ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného v zmysle zákona o KyB za podsektor verejnej správy ale aj všetkých inštitúcii VS, ktoré 
musia splniť požiadavky uvedených zákonov. Efektívny a spoľahlivý výkon riadenia IB a KyB z pozície MIRRI však nebude môcť byť zabezpečený, pokiaľ 
si jednotlivé sektorové OVM nevybudujú vlastný systém riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti I (najmä podľa metodických usmernení MIRR
jednotná metodika klasifikácie a kategorizácie, výkonu analýzy rizík a nalýzy dopadov a riadenia rizík a pod.) a neimplementujú najmä bezpečnostné 
opatrenia definované v § 20 zákona o KyB. Prostriedky pre zvýšenie úrovne KIB v rámci jednotlivých sektorových OVM budú môcť byť získané 
prostredníctvom tohto pripravovaného projektu (v rámci dopytovej výzvy). 
Tento projekt je pripravovaný najmä z nasledovných dôvodov:

p  vzhľadom na požiadavky legislatívy, najmä zákon č. 69/2018 Z. z. otreba zabezpečenia súladu jednotlivých OVM s požiadavkami IT bezpečnosti
o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KyB") a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon 
o ITVS").
nutnosť zvýšenia úrovne a schopnosti zabezpečovať a riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť prierezovo v celom podsektore VS vzhľadom 
na sústavne sa zvyšujúce hrozby a riziká,
zabezpečenie realizácie spoločných blokov bezpečnostnej architektúry v súlade s NKIVS a strategickou prioritou informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti,
ako reakcia na  nedostatočný stav úrovne vyspelosti procesov riadenia IB a KyB v rámci jednotlivých OVM,aktuálny
ako reakcia na aktuálne zmeny spôsobené pandémiou v používaní IT (ide najmä o rozšírenú prácu z domu), ako aj posledné závažné útoky v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti (napr. SolarWinds útok, kedy bolo napadnuté množstvo firiem cez dodávateľa softvéru, prípadne nedávno 
identifikovaná zraniteľnosť Exchange serverov).

Projekt rieši nasledovné špecifické problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podsektoru ISVS:

Nová legislatíva v oblasti KyB je pre jednotlivé OVM iba obtiažne implementovateľná bez značných investícií a najmä bez potrebných expertných 
ľudských zdrojov.
Chýbajú nie len fundovaní ľudia, ale aj vzory, návody, metodické usmernenia a inštrukcie. Neexistujú pilotné riešenia, ktoré by bolo možné použiť 
ako vzor.
Na základe v minulosti zbieraných podkladov a informácií (aj dotazníkovou formou) od jednotlivých OVM je možné konštatovať, že:

Väčšina ústredných orgánov štátnej správy nemá implementované riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona 
o KyB a zákona o ITVS, najmä:

vykonanú inventarizáciu informačných aktív,
vykonanú klasifikáciu a kategorizáciu IS a sietí,
vykonanú analýzu rizík a analýzu dopadov,
zabezpečený formalizovaný a opakovaný proces riadenia identifikovaných rizík (ich mitigácie), ktoré sú nevyhnutným a nutným 
predpokladom pre efektívne riadenie IB a KyB a ďalší rozvoj v tejto oblasti,
inventarizáciu aktív a riadenie rizík vykonávajú zväčša neformalizovaným spôsobom bez IKT podpory.

Viaceré ústredné orgány štátnej správy nemajú zadefinovaný dizajn bezpečnostných opatrení pre jednotlivé klasifikačné stupne 
a kategórie IS a chýba im aj základná sada zákonom o KyB požadovanej dokumentácie a základných interných smerníc pre výkon 
procesov riadenia IB a KyB v rámci jednotlivých oblastí riadenia.
V podsektore ISVS chýbajú bezpečnostné funkcie najmä v oblasti:

automatického a kontinuálneho preverovania zraniteľností jednotlivých systémov OVM v sektore VS,
centrálneho zberu logov a auditných záznamov
a chýbajú kapacity (najmä ľudské zdroje) na efektívny bezpečnostný monitoring, konsolidáciu logov a auditných záznamov, 
analyzovanie bezpečnostných udalostí a incidentov a aj ich riešenie.

Rozsah projektu bol stanovený ako reakcia na poznanie stavu implementácie opatrení kybernetickej bezpečnosti a aktuálnych hrozieb vo svete a na 
Slovensku. Pozostáva z praktických opatrení (aktivít), ktoré boli stanovené ako činnosti prinášajúce najefektívnejšie zníženie relevantných hrozieb pri 
snahe minimalizácie nákladov – vyvážený balans medzi nákladmi na opatrenia a hodnotou toho čo sa má chrániť. 

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 investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR

MIRRI Zodpovedá za sektor ISVS

2. OVM Spracovateľ podania formou vyplnenia žiadosti vo 
formulárovom prostredí

Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

CIEĽ

NÁZOV 
MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA (KPI)

POPIS UKAZOVATEĽA MERNÁ 
JEDNOTKA
(v čom sa 
meria 
ukazovateľ)

AS-
ISMERATEĽNÉ
VÝKONNOSTN
É HODNTOY(a
ktuálne 
hodnoty)

TO-BE 
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY(cieľov
é hodnoty 
projektu)

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA PO 

 (overenie NASADENÍ
naplnenie cieľa)

POZNÁMKA

1 Zvýšeni
e 
kybernet
ickej 
bezpečn
osti 
OVM

Počet inštitúcii, ktoré 
majú vykonanú 
inventarizáciu 
informačných aktív

Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú 
inventarizáciu informačných aktív v súlade s 
požiadavkami vyhlášky NBÚ č. 362/2018, nad 
ktorými je následne možné vykonať ich 
klasifikáciu, kategorizáciu a AR/BIA

Počet 0* Počet 
zapojených 
inštitúcií, cca 28

Kontrola dokumentu a 
vecnej správnosti v 
súlade s 
požiadavkami 
vyhlášky NBÚ č. 362
/2018

...

2 Zvýšeni
e 
kybernet
ickej 
bezpečn
osti 
OVM

Počet inštitúcii, ktoré 
majú vykonanú 
klasifikáciu informácií 
a kategorizáciu IS a sietí

Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú klasifikáciu 
informácií a kategorizáciu IS a sietí v súlade s 
požiadavkami §4 vyhlášky NBÚ č. 362/2018

Počet 0* Počet 
zapojených 
inštitúcií, cca 28

Kontrola dokumentu a 
vecnej správnosti v 
súlade s 
požiadavkami §4 
vyhlášky NBÚ č. 362
/2018

...

3 Zvýšeni
e 
kybernet
ickej 
bezpečn
osti 
OVM

Počet inštitúcii, ktoré 
majú vykonanú analýzu 
rizík

Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú analýzu rizík 
v súlade s požiadavkami §6 vyhlášky NBÚ č. 362
/2018

Počet 0* Počet 
zapojených 
inštitúcií, cca 28

Kontrola dokumentu a 
vecnej správnosti v 
súlade s 
požiadavkami §6 
vyhlášky NBÚ č. 362
/2018

...

4 Zvýšeni
e 
kybernet
ickej 
bezpečn
osti 
OVM

P0193 Počet 
nasadených nástrojov na 
rozpoznávanie, 
monitorovanie a riadenie 
bezpečnostných 
incidentov

Implementáciou produktu Klientsky modul 
centrálnej evidencie aktív a riadenia rizík bude 
nasadený nástroj na riadenie bezpečnostných 
rizík a incidentov.

Počet 0* Počet 
zapojených 
inštitúcií, cca 28

Kontrola nasadenia 
produktu u prijímateľa

Nástroj slúži na 
mitigovanie 
bezpečnostných 
incidentov a 
centrálne riadenie 
rizík.

*- nula - myslí sa zo zapojených inštitúcií.

Riziká a závislosti

Riziká sa nachádzajú v samostatnej prílohe v MetaIS. 

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

V rámci biznis architektúry sú popísané služby, ktoré by v zmysle §20 zákona o KyB, mali byť implementované na úrovni jednotlivých sektorových OVM za 
účelom vytvorenia efektívneho a spoľahlivého systému kybernetickej ochrany IS VS a implementácie bezpečnostných opatrení vyžadovaných zákonom o 
KyB. Na základe tohto projektu (dopytovej výzvy) bude môcť každý dotknutý orgán verejnej moci (sektorový OVM) zrealizovať obstaranie vlastného 
projektu, pomocou ktorého implementuje služby bezpečnosti definované v §20 zákona o KyB, resp. zefektívni staré postupy a opatrenia, a tým zvýši 

 úroveň IB a KyB v rámci podsektora VS a zabezpečí súlad s legislatívnymi požiadavkami.
Cieľom týchto čiastkových projektov bude implementovať systém riadenia IB a KyB a bezpečnostné opatrenia v rámci jednotlivých sektorových OVM v 
súlade so zákonom o KyB, a to hlavne:

zvýšením úrovne governance a vyspelosti procesov riadenia IB a KyB,



zvýšením ochrany pred útokmi z externého prostredia,
zvýšením schopnosti detekcie a reakcie na škodlivé aktivity a bezpečnostné incidenty,
zvýšením úrovne ochrany dát, dátových prenosov a komunikácie,
budovaním bezpečnostného povedomia a bezpečnostnej kultúry.

Takto koncipovaný projekt zabezpečí:

efektívny prístup k informačnej a kybernetickej bezpečnosti na úrovni rezortných OVM,
súlad sektorových OVM s požiadavkami zákona o KyB a metodickými a inými usmerneniami MIRRI,
zvýšenie vyspelosti úrovne riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
efektívne využitie finančných, technických a personálnych prostriedkov.

Nutnosť realizácie týchto  aj z narastajúcej miery informatizácie spoločnosti a orgánov štátnej správy, z potreby dosiahnutia čiastkových projektov vyplýva
súladu so zákonom o KyB,  v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, zo snahy o zefektívnenie z dôvodu zabezpečenia pripravenosti na hrozby
riadenia informačnej bezpečnosti štátnej správy a z požiadavky na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie riadenia IB a KyB. 
Bez implementácie governance, procesov a analýzy rizík nie je možné efektívne riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť a zabezpečiť efektívne 
vynakladanie prostriedkov na IB a KyB.
Táto projektová dokumentácia musí zohľadniť fakt, že stav a úroveň ochrany a zabezpečenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti sú v jednotlivých 
sektorových OVM rôzne, t.j. nie je možné ju zrealizovať centrálne, ale prispôsobiť na mieru každej organizácii.
Oblasti bezpečnosti, na ktoré môžu jednotlivé OVM žiadať podporu v rámci tohto projektu (dopytovej výzvy) predstavuje nevyhnutné minimum z pohľadu 
bezpečnosti, ktoré by malo byť implementované na úrovni jednotlivých sektorových OVM. Aktuálny stav implementácie týchto bezpečnostných služieb a 
funkcií na úrovni sektorových OVM je rôzny, preto každý sektorový OVM môže žiadať o rôznu podporu v rámci tohto definovaného rámca. Budúce riešenie 
základného rámca zabezpečenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti sektorových OVM na úrovni biznis architektúry by malo pozostávať najmä z 

:nasledovných oblastí

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

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

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

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

Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

 
Alternatívy riešenia sú nasledovné:

Alternatíva 1: realizácia podpory IB a KyB pre sektorové OVM v rámci tohto projektu (dopytovej výzvy)



Alternatíva 2: ponechanie realizácie bezpečnostných opatrení a rozvoja IB a KyB sektorových OVM na jednotlivé inštitúcie v rámci ich rozpočtov - 
z pozície MIRRI len zabezpečenie jednotného Governance a odborná podpora pri získavaní financovania.

Multikriteriálna analýza

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA M
I
R
RI

O
VM

BIZNI
S 
VRST
VA

A Zaviesť procesy Governance kybernetickej 
bezpečnosti do štátnych inštitúcii pomocou malých, 
individuálnych projektov

Na základe ponaučení z predchádzajúcich projektov majú menšie a iteratívne projekty väčšiu 
pravdepodobnosť dosiahnutia cieľov

X X

B Súlad s legislatívou a zabezpečenie legislatívnych 
požiadaviek čo najjednoduchším riešením

Je potrebné naplniť požiadavky zákonov 69/2018 Z.z. a 95/2019 Z.z.. čo najefektívnejšie. X X

C Do procesu zavedenia Governance zainteresovať 
aj samotné inštitúcie

Aktivitu by bolo možné obsarať aj centrálne a vyslať konzultantov do inštitúcii. Avšak z 
behoaviorálnych štúdii je zrejmé, že ak si inštitúcia bude realizovať zákazku sama, miera prijatia 
a sfunkčnenia procesov bude vyššia.

X X

D Zabezpečiť vzájomný súlad a koordináciu 
implementovaných opatrení

Z dôvodu centrálneho governance a riadenia rizík je potrebné zabezpečiť, aby klasifikácia rizík 
ako aj ďalších opatrení bola zosúladená a jednotná.

X X

E  Rýchlosť implementácie. Z pohľadu zákona 69/2018 Z.z. je potrebné implementáciu stihnúť čo najskôr. X X

F Nízka náročnosť implementácie z pohľadu 
ľudských zdrojov a času

Vzhľadom na stav ľudských zdrojov v sektore ISVS je potrebné projekt navrhnúť tak, aby mal čo 
najmenšiu náročnosť na ľudské zdroje

X X

Vyhodnotenie MCA

Zoznam 
kritérií

Alternatí
va 1

Spôsob 
dosiahnutia

Alternatí
va 2

Spôsob dosiahnutia

Kritérium 
A

áno Projekt zavádza procesy Governance v oblasti KyB. nie - 
časom

Kritérium 
B

áno Projekt zavádza procesy Governance v oblasti KyB. nie - 
časom

Kritérium 
C

áno Projekty budú realizovať samotné inštitúcie prostredníctvom dopytových projektov áno OVM musí požadované výstupy zrealizovať 
vlastnými silami.

Kritérium 
D

áno Koordinácia a súlad budú zabezpečené prostredníctvom pravidiel horizontálnej výzvy 
a pomocou QA nad projektami.

nie

Kritérium 
E

áno Realizácia dopytovej výzvy je najrýchlejšou možnosťou implementácie v väčšom počte 
inštitúcii.

nie

Kritérium 
F

áno Projekty budú realizované formou dodávky a budú minimalizovať nároky na interné 
ľudské zdroje.

nie

Na základe vyhodnotenia MCA analýzy je možné konštatovať, že najvýhodnejšou alaternatívou je alt. 1 - implementácia Governance kybernetickej 
bezpečnosti prostredníctvom dopytových projektov.

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Kapitola nie je relevantná pre horizontálnu výzvu/projekt.

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Kapitola nie je relevantná pre horizontálnu výzvu/projekt.



POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)
V rámci projektov budú dodávané nasledovné produkty:

Č. Modul Aktivita/prevádzková dokumentácia 
(výstup)

Poznámka

1.1 Governa
nce

Posúdenie súladu s bezpečnostnými 
požiadavkami zákonom č. 69/2018 Z.z. 
(vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z.) ako aj 95
/2019 (vyhlášky 179/2020 Z.z.) a návrh 
strategického akčného plánu úloh na 
zabezpečenie súladu

Ide o "pred-audit", resp. posúdenie stavu kybernetickej bezpečnosti ako príprava na oficiálny audit 
kybernetickej bezpečnosti.

Výstupom aktivity bude:
- Kontrolný zoznam požiadaviek vyhlášok
- Návrh akčného plánu strategických úloh

1.2 Governa
nce

Vypracovanie interných smerníc a 
prevádzkovej dokumentácie:

Výstupom aktivity bude interná dokumentácia a smernice uvedené nižšie.

1.
2.1

Governa
nce

Stratégia kybernetickej bezpečnosti V štruktúre a v súlade s obsahovými požiadavkami podľa prílohy č. 1 vyhlášky 362

1.
2.2

Governa
nce

Bezpečnostná politika Organizácia musí zabezpečiť aj prijatie politiky.

1.
2.3

Governa
nce

Smernica pre riadenie informačnej 
bezpečnosti

Organizácia musí zabezpečiť aj schválenie smernice.

1.
2.4

Governa
nce

Klasifikácia informácií a kategorizácia 
sietí a informačných systémov

Na klasifikácii sa budú podielať aj interný zamestnanci, cieľom projektu je aj transfer know how, aby si bola 
organizácia schopná klasifikáciu následne realizovať aj vlastnými silami.

1.
2.5

Governa
nce

Smernica výkonu analýzy rizík a analýzy 
dopadov (AR/BIA)

Organizácia musí zabezpečiť aj schválenie smernice.

1.
2.6

Governa
nce

Smernica o bezpečnej prevádzke IS a sietí Bude pokrývať najmä blasti:
- bezpečná správa a prevádzka IS a sietí,
- riadenie zmien,
- riadenie kapacít,
- riadenie záplat a aktualizácii,
- zálohovanie dát,
- posudzovanie technických zraniteľnosti,
- bezp. požiadavky pre prístupové práva a účty privilegovaných používateľov.

1.
2.7

Governa
nce

Smernica o monitorovaní a riešení 
kybernetických bezpečnostných incidentov

Vrátane protokolov hlásení aj na NBÚ

1.
2.8

Governa
nce

Politika BCM vrátane stratégie obnovy a 
návrh pred-vyplnenej šablóny pre BCP a 
DRP

Šablóny pre BCP a DRP budú obsahovať návrh textácie v rámci jednotlivých kapitol dokumentov

1.
2.9

Governa
nce

Smernica pre bezpečný vývoj a údržbu 
aplikácií a IS (Secure Software 
Development Life Cycle - SSDLC) a 
návrh bezpečnostných požiadaviek pre 
aplikácie podľa klasifikačných stupňov

Bude pokrývať všetky fázy SSDLC z pohľadu bezpečnosti a bezpečnostných požiadaviek:
- od fázy zámeru projektu a návrhu požiadaviek (okrem funkčných požiadaviek je potrebné zadefinovať aj 
bezp. požiadavky)
- cez fázy samotného vývoja (zabezpečenie vývojového prostredia a pod.)
- testovania (otestovania nie len funkčných ale aj bezp. požiadaviek, vrátane zabezpečenia anonymizácie 
testovacích dát a pod.)
- implementácie, nasadenia a riadenia zmien
- až po bezpečné vyradenie IS z prevádzky
- checklist bezpečného/kontrol vývoja webových aplikácií

Návrh bezpečnostných požiadaviek pre aplikácie bude obsahovať základnú množinu (base line) týchto 
požiadaviek rozdelenú podľa klasifikačných stupňov.

1.
2.
10

Governa
nce

Bezpečnostný projekt informačného 
systému

Bezpečnostný projekt informačného systému podľa 95/2019 Z.z. pre informačné systémy kategórie 3 v 
zmysle 69/2018 Z.z.

1.3 Governa
nce

Vykonanie klasifikácie a kategorizácie a 
analýzy rizík a dopadov

Výstupom bude vykonaná klasifikácia a kategorizácia a AR/BIA podľa jednotnej smernice (metodiky) pre 
dátovo-procesné aktíva (biznis agendy) a IKT zdroje, ktoré tieto agendy podporujú

Na klasifikácii sa budú podielať aj interný zamestnanci, cieľom projektu je aj transfer know how, aby si bola 
organizácia schopná klasifikáciu následne realizovať aj vlastnými silami.

1.4 Governa
nce

Návrh katalógu rizík a spôsobov ich 
riadenia

Návrh katalógu rizík a spôsobu ich udržiavania, aktualizácie a riadenia (mitigácie), ktorý bude obsahovať 
identifikované riziká z AR/BIA a spôsoby (možnosti) ich riadenia (mitigácie), vrátane zavedenia 
formalziovaného a opakovaného procesu riadenia rizík a ich schválenia vedením OVM alebo 
Bezpečnostným výborom ak má OVM povinnosť ho zriadiť



1.5 Governa
nce

Podpora pri definovaní plánu stratégie 
obnovy pre jednotlivé IS a pri definovaní 
BCP a DRP

Výstupom aktivity bude určenie spôsobu obnovy a pripravenosti na obnovu jednotlivých IS podľa 
nasledovných typov:
— Postupná obnova (angl. Cold Site alebo Cold Standby): Dopredu pripravené prenosné alebo trvalé 
priestory primeranej veľkosti, ktoré majú zavedené napájanie elektrickou energiou a telekomunikačné 
pripojenie. Inštalácia a konfigurácia hardvéru a softvéru a obnova údajov sa vykoná dodatočne.
— Strednodobá obnova (angl. Warm Site alebo Warm Standby): Obsahuje to isté čo predchádzajúci bod, 
plus navyše nenakonfigurovaný hardvér, softvér a sieťové komponenty. Konfigurácia hardvéru a softvéru a 
obnova údajov sa vykoná dodatočne.
— Rýchla obnova (angl. Hot Site alebo Hot Standby): Navyše oproti predchádzajúcemu bodu obsahuje 
nakonfigurovaný a pripravený hardvér aj softvér. Je potrebná len obnova údajov zo zálohy.
— Riešenie vysokej dostupnosti (angl. High Availability Clusters) využívajúce technológie ako zrkadlenie 
(angl. mirroring) a rozloženie výkonu na viac prvkov (angl. load balancing). Tieto riešenia umožňujú obnovu 
bez akejkoľvek straty služby. Toto riešenie je vhodné použiť pri vysokých potenciálnych dopadoch majúcich 
vplyv na poskytovanie základnej služby alebo iné fyzické a právnické osoby.

Zároveň bude poskytnutá podpora pri definovaní konkrétnych BCP a DRP.

1.6 Governa
nce

Žiadosť o audit Kybernetickej bezpečnosti 
podľa zákona č. 69/2018 Z.z.

Poskytnutie metodickej a odbornej pomoci pri vypracovávaní dokumentu

1.7 Governa
nce

Klientsky modul evidencie informačných 
aktív, ich klasifikácie a kategorizácie a 
riadenia rizík

Implementácia klientskeho modulu

2 Riadeni
e bezp. 
incident
ov

Vypracovanie plánov reakcie na 
kybernetické bezpečnostné incidenty

Návrh scenárov a postupov riešenia základných typov bezpečnostných incidentov

3.1 Bezpečn
ostný 
monitori
ng

Zoznam typov/druhov logov v jednotlivých 
aplikáciach a konsolidácia logov

Zmapovanie a konsolidácia logov

3.2 Bezpečn
ostný 
monitori
ng

Technický návrh zberu logov Návrh technických spôsobov zbierania logov

3.3 Bezpečn
ostný 
monitori
ng

Pilotná implementácia zberu logov Realizácia zberu logov do syslog, alebo iného jednoduchého open source nástroja

3.4 Bezpečn
ostný 
monitori
ng

HW riešenie log manažmentu Realizácia zberu logov do HW riešenia a využitie logov nástrojom SIEM

3.5 Bezpečn
ostný 
monitori
ng

SOC ako služba Implementácia SOC ako služby

4.1 Riadeni
e 
prístupov

Identifikácia a autentifikácia - zavedenie 
2FA

Zavedenie 2FA umožní zvýšenie úrovne identifikácie a najmä autentifikácie pracovníkov VS, najmä pri 
vzdialených prístupoch vynucovaných COVID pandémiou, ale aj zvýšenie úrovne bezpečnosti pri správe IKT 
vo VS z pozície tzv. „power users“ a administrátorov systémov.

5.1 Riadeni
e 
bezpečn
osti sietí 
a 
informač
ných 
systémov

Zavedenie MDM (Mobile Device 
Management)

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

6.1 Iné 
opatrenie

Opatrenie z biznis funkcií definovaných v 
dokumente Prístup k projektu.

Na základe konzultácii môže byť schválené aj iné opatrenie, ak žiadateľ preukáže jeho potrebu a efektívnosť 
a zároveň ak zostanú vo výzve voľné fin. prostriedky.

Náhľad architektúry

Náhľad architektúry sa nachádza v dokumente Prístup k projektu.



ROZPOČET A PRÍNOSY
Rozpočet projektu je tvorený nákladmi jednotlivých dopytových projektov nasledovne:

Modul Cena Počet inštitúcií Spolu

Governance       140,000.00 € 28        3,920,000.00 €

Bezpečnostný monitoring - práce          52,500.00 € 4           210,000.00 €

HW a SW na potenciálne pilotné aktivity       838,681.17 € spolu           838,681.17 €

Spolu        4,968,681.17 €

Rozpočet projektu bol daný pridelenou alokáciou na oblasť bezpečnosti a rámcovo rozdelený medzi inštitúcie. Predložený rozpočet je rámcový, t.j. pri 
predkladaní žiadosti bude konzultovaný s SKB MIRRI. Maximálna výška podpory je stanovená na 450 000 eur, bude však schválená na základe 
konzultácií iba vo výnimočných prípadoch, alebo ak nebude dostatok žiadateľov. Cieľom výzvy je podporiť čo najväčšie spektrum inštitúcií.

Prínosy projektu sú vypočítané na základe zákona 69/2018 Z.z., kde zákonodarca priamo v §31 ods 2, písm C zákona 69/2018 Z.z. ohodnotil  pokutou do 
1 percenta obratu, maximálne 300 000 EUR. Vzhľadom na zmeny v bezpečnostnom prostredí (zvýšenie frekvencií útokov, zraniteľností ako aj dopadov) je 
dôvodné predpokladať, že dnes by zákonodarca toto hodnotenie ešte zvýšil. Z tohto dôvodu ako aj z predpokladu zamerania sa najmä na väščie inštitúcie 
(kde by 1% z obratu prekračovalo 300 000 EUR) považujeme za hodnotu "non-compliance" práve 300 000 EUR.

Prínosom projektu teda je práve 0,3mil. EUR * 28 OVM = 8.4mil EUR.

Túto hodnotu je možné považovať za minimálny prínos, nakoľko je možné uvažovať aj tým smerom, že bez implementácie Governance kybernetickej 
bezpečnosti hrozí riziko, že investície do tejto oblasti skončia bez zavedených procesov (a tým pádom nebudú ani zďaleka dosahovať svoj potenciál). 
Tento prínos by však bol iba obtiažne objektívne ohodnotiteľný, preto zostávame pri hodnotení stanovenom zákonodarcom.

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO 
RIADENIA

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad 
termínu)

KONIEC 
(odhad 
termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 03/2021 07/2021

2
a.

Iniciačná fáza 08/2021 10/2021

2
b.

Verejné obstarávanie 11/2021 04/2022

3. Realizačná fáza 05/2022 06/2023 spoločne za všetky 
projekty

3a Vytvorenie dokumentov na základe šablón MIRRI 05/2022 10/2022

3b Dodávka AR/BIA a ostatných aktivít 05/2022 04/2023

3c Customizácia dokumentov na základe výsledkov AR/BIA a zavedenie formalizovaného a opakované 
procesu riadenia rizík

11/2022 06/2023

3d Dodávka technických produktov 05/2022 06/2023

4. Dokončovacia fáza 05/2023 06/2023

5. Podpora prevádzky (SLA)



1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

1.  
2.  

PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tím bude tvorený prijímateľom projektu.  V prípade ak žiada prijímateľ o aktivity z modulu Governance, bude mať v tíme nasledovné roly z 
interných zamestnancov:

biznis vlastníci jednotlivých procesov,
projektový manažér projektu,
zástupca IT,
data privacy officer a prípadne právna podpora/oddelenie.

V prípade ak prijímateľ žiada o iné aktivity, resp. produkty ako z modulu Governance, je povinný mať v projektovom tíme  nasledovné roly:

oficiálneho manažéra kybernetickej bezpečnosti príslušnej organizácie,
zástupca IT,
ak to bude potrebné data privacy officer a právne oddelenie/podpora.

PRACOVNÉ NÁPLNE

Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:
Členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom:

predseda Riadiaceho výboru projektu
manažér kybernetickej bezpečnosti objednávateľa (biznis vlastník), môže byť totožný s predsedom RV,
zástupca dodávateľa

Členovia Riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva:

projektový manažér prijímateľa
zástupca QA SKB MIRRI SR
projektový manažér SO MIRRI SR
projektový manažér dodávateľa

Určenie zodpovednosti členov Riadiaceho výboru
Hlavným záujmom a zodpovednosťou  projektu je:predsedu Riadiaceho výboru

celkovo zodpovedať za projekt,
kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,
zabezpečiť a udržať finančné a personálne krytie realizácie projektu,
zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,

Hlavným záujmom a zodpovednosťou biznis vlastníka je:

schválenie funkčných a technických požiadaviek alebo ich zmien, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,
definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na 
bezpečnosť, 
definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
schválenie akceptačných kritérií,
odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

Hlavným záujmom a zodpovednosťou  je:zástupcu dodávateľa

návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov,
zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch,



PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel) - https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

Rámcový - vytvára sa v prípravnej fáze
Detailný - vytvára sa v iniciačnej fáze

Koniec dokumentu

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