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1. Zoznam zvolených cloudových služieb
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

MetaIS kód Názov služby z katalógu služieb Požadovaná úroveň

   

   

2. Riziká projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov rizika Pravdepodobnosť Dosah Návrh mitigácie

R_X  Takmer isté riziko - výskyt
rizika treba v každom
prípade očakávať. 

 -Pravdepodobné riziko
existuje vysoká
pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne. 

 - riziko saStredné riziko
môže vyskytnúť. 

 - riziko saSlabé riziko
môže vyskytnúť za veľmi
špecifických okolností. 

 -Nepravdepodobné riziko
výskyt rizika sa neočakáva.

Extrémny dosah -
znemožní realizáciu
projektu. 

 - ovplyvníVysoký dosah
pokračovanie projektu 

 - vyžiada siStredný dosah
úpravy projektu 

 - ovplyvníNízky dosah
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

 -Zanedbateľný dosah
dosah sa minimalizuje
bežnou činnosťou v rámci
projektu.

 

R_M1 Nesplnenie KPI definovaných v rámci
špecifického cieľa 7.9 Zvýšenie
kybernetickej bezpečnosti
v spoločnosti.

Stredné riziko Stredný dosah Riadenie projektu v súlade s princípmi projektového
riadenia.

Priebežné sledovanie prínosov a parametrov projektu.

R_AL1 Nepokrytie činností definovaných v
legislatívnych požiadavkách.

Pravdepodobné riziko Stredný dosah Realizácia projektu.

R_AB1 Nedostatočné zabezpečenie
monitorovacích a logovacích služieb.

Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AB2 Nedostatočné zabezpečenie výmeny
citlivých údajov a utajovaných
skutočností.

Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AB3 Nedostatočná perimetrová ochrana. Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AB4 Ohrozenie zdravia zamestnancov
počas služobných ciest.

Nepravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AI1 Nekonzistentnosť údajov v rôznych IS. Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AI2 Neaktuálne a neúplné logy. Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AI3 Časová náročnosť výmeny údajov. Takmer isté riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AT1 Strata fyzických médií. Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.

R_AS1 Nedodržiavanie organizačných
bezpečnostných opatrení a procesov.

Slabé riziko Vysoký dosah Zabudovanie bezpečnostných princípov a politík do
procesov.

R_AP1 Nedostatočné personálne, znalostné
a technické (HW a SW) vybavenie.

Stredné riziko Vysoký dosah Realizácia projektu.



R_TL1 Riešenie nezabezpečí dostatočne
súlad so zákonom o utajovaných
skutočnostiach a zákonom o KyB.

Stredné riziko Stredný dosah Riadenie projektu v súlade s legislatívnymi
požiadavkami zákona o KyB a zákona o utajovaných
skutočnostiach.

R_TB1 Zamestnanci FS SR budú aj naďalej
využívať manuálnu výmenu citlivých
údajov v rámci pracoviska.

Pravdepodobné riziko Stredný dosah Striktná bezpečnostná politika výmeny utajovaných
skutočností a citlivých údajov. Zaškolenie pracovníkov
na prácu so systémom elektronickej výmeny údajov.

R_TB2 Neefektívny proces monitorovania a
logovania.

rizikoStredné Vysoký dosah Správny výber a konfigurácia nástroja SIEM a správne
prepojenie systémov FS SR na SIEM.

R_TB3 Neefektívne zabezpečenie
perimetrovej ochrany.

rizikoStredné  Vysoký dosah Správny výber a konfigurácia nástrojov perimetrovej
ochrany a analytických nástrojov. Správne prepojenie
na SIEM.

R_TI1 Nesprávna integrácia systémov na
SIEM.

rizikoStredné  Stredný dosah Priebežné sledovanie implementácie systémov a
včasné definovanie integračných požiadaviek.

R_TI2 Riešenie nebude dostatočne flexibilné. rizikoStredné  Stredný dosah Rátať s možnými zmenami počas realizácie projektu
tak, aby riešenie vedelo reagovať na prípadné zmeny.

R_TT1 Zložitosť a časová náročnosť riešenia. rizikoStredné  Stredný dosah Presné plánovanie a prioritizácia implementácie
nástrojov.

R_TT2 Nedosiahnutie stanovených
technických parametrov.

rizikoStredné  Stredný dosah Jasné definovanie technických parametrov, penalizácií
a spôsobu vymáhania pri ich nedodržaní. 

R_TP1 Nedostatok finančných prostriedkov na
pokrytie prevádzky.

rizikoStredné  Vysoký dosah Zabezpečiť naplánovanie finančných požiadaviek
projektu do štátneho rozpočtu.

R_TP2 Neefektívne nastavenie procesov
bezpečnostného monitoringu - zlyhanie
fázy optimalizácie a konsolidácie
logov.

rizikoStredné  Vysoký dosah Vynaloženie dostatočných technických, časovách a
personálnych prostriedkov na fázu optimalizácie a
konsolidácie logov.

R_TP3 Nedostatočná kvalita poskytovaných
služieb bezpečnosti.

Stredné riziko Stredný dosah Dostatočné personálne obsadenie prevádzkového tímu
s potrebnou kvalifikáciou.

R_TP4 Neskoré vybudovanie personálnej
štruktúry s dostatočnými skúsenosťami
a kvalifikáciou.

Stredné riziko Stredný dosah Včasné plánovanie zavedenia personálnej štruktúry a
vynaloženie dostatočných prostriedkov na kvalifikáciu
pracovníkov.

R_E1 Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné
úspory podľa plánu.

rizikoStredné  Vysoký dosah Priebežné sledovanie prínosov a parametrov projektu,
sledovanie biznis case.

R_E2 Náklady na vybudovanie alebo
prevádzku presiahnu plánovanú
hodnotu.

rizikoStredné  Vysoký dosah Zabezpečiť naplánovanie požiadaviek projektu do
štátneho rozpočtu.

3. Výstupy projektu a kritériá kvality
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

VP_1 Checklist legislatívnych požiadaviek a spôsobu ich
naplnenia projektom.

Miera splnenia legislatívnych požiadaviek prostredníctvom checklistu.

VP_2 Funkčný systém na elektronickú výmenu utajovaných
skutočností a citlivých údajov.

Eliminácia výmeny údajov za použitia fyzických médií. Skrátenie doby potrebnej
na výmenu údajov.

VP_3 Funkčný monitorovací a logovací systém. Počet IS zapojených do centrálneho monitorovacieho nástroja SIEM. Počet
detekovaných bezpečnostných incidentov.

VP_4 Funkčná perimetrová ochrana. Počet detekovaných a eliminovaných bezpečnostných incidentov.

VP_5 Bezpečnostný audit implementovaných komponentov. Akceptovateľný výstup bezpečnostného auditu.

VP_6 Plán projektu. Dodržiavanie plánu projektu.



VP_7 Projektové registre v súlade s PRINCE2. Funkčné projektové registre a manažment zmien.

VP_8 Stabilná a spoľahlivá prevádzka bezpečnostnej
architektúry.

Miera dostupnosti a spoľahlivosti.

VP_9 Pripravenosť personálu a aktuálnosť bezpečnostných
opatrení.

Zabezpečenie testovania, školení a dokumentácie.

VP_10 Bezpečnosť aplikačnej úrovne infraštruktúry. Nízka miera incidentov na aplikačnej úrovni.

VP_11 Progresívny model bezpečnostnej infraštruktúry. Kontinuálny rast kvality a efektivity procesov monitoringu bezpečnostných
incidentov.

4. Legislatívna analýza
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_X V projekte sa nepredpokladajú zmeny legislatívy - - -

5. Zainteresovaní
Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis

ST_1 FS SR Predkladateľ projektu.

ST_2 OVM Tretie strany podieľajúce sa na výmene utajovaných skutočností a citlivých údajov.

6. Ciele OP II - PO7
Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

ID cieľa
OPII/OPEVS

Meno cieľa Reformný
zámer
EVS
(A/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

ciel_po7_9 Zvýšenie
kybernetickej
bezpečnosti
v spoločnosti

 Informačné systémy a siete budú posudzované z pohľadu naplnenia zadefinovaných bezpečnostných cieľov a súladu s
legislatívou. 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. Prispeje k tomu tiež nasadenie platformy pre zber údajov a
opatrení a pre posielanie výstrah súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou. Táto platforma bude interoperabilná s
európskym riešením a napojená na Európske centrum pre kybernetický zločin.

7. Architektonické ciele
Koncový stav, prínos.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.



MetaIS
kód

Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Zainteresovaní

ciel_16 Zvýšime ochranu
kybernetického priestoru

Bezpečnosť a ochrana kybernetického priestoru je jedným zo základných aspektov efektívneho a najmä
bezpečného používania služieb verejnej správy a komunikácie občanov a podnikateľov s verejnou správou a
opačne.

 

ciel_19 Zlepšíme bezpečnosť
údajov a transakcií vo
verejnej správe

Zabezpečenie existencie, presnosti, úplnosti, platnosti a pravosti údajov v rámci elektronickej komunikácie,
resp. elektronických transakcií, sú základnými aspektami zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného a
spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

 

8. Architektonické princípy
Relevantné princípy NKIVS treba zaevidovať pre danú štúdiu v MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne vygenerujú.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS
kód

Typ Názov Popis Spôsob
plnenia

princip_22 Princíp BEZPEČNOSŤ
ÚDAJOV

Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie
dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v
požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).

 

9. Koncové služby
Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa generujú.

10. Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

11. Informačné systémy (ISVS)
Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

MetaIS kód Názov informačného systému Modul ISVS - kód Modul ISVS - názov

    

12. Aplikačné služby
Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

13. Prevádzka
Príloha obsahuje zoznam požiadaviek na prevádzku.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.



Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti N/A, alebo 90% - 99.999%

14. Harmonogram projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

HP_1 Analýza a dizajn 12

HP_2 Nákup HW a SW 1

HP_3 Konsolidácia a optimalizácia logov 12

HP_4 Implementácia - SIEM 18

HP_5 Implementácia - perimetrová ochrana 12

HP_6 Implementácia - modul bezpečnej elektronickej výmeny informácií 12

HP_7 Integrácia IS na SIEM 6

HP_8 Nasadenie - centrálny systém 3

HP_9 Nasadenie - jednotlivé pracoviská 6

HP_10 Testovanie 18

HP_11 Zaisťovanie kvality (Quality assurance - QA) 24

HP_12 Riadenie projektu 24

HP_13 Celý projekt 24

15. Test štátnej pomoci
Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A/N/NA Bližšia špecifikácia odpovede

1 Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho"
charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

A Je možné preukázať, že
vykonávané činnosti sú výkonom
verejnej moci, keďže služby sú
poskytované iba pre OVM. Z tohto
dôvodu sa neuplatňujú pravidlá o
štátnej pomoci.

2 Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v zmysle
pravidiel štátnej pomoci?

NA  



3 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod
verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť
poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na
vnútorný obchod medzi členskými štátmi?

NA  

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle
rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc
bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným
spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri
plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk , 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na
základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený prostriedkami
vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii
týchto záväzkov?

NA  

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? NA  

Vyhodnotenie Projekt nepredstavuje poskytnutie štátnej
pomoci vzhľadom na to, že ide o činnosti
nehospodárskeho charakteru
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