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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 

1.1. HISTÓRIA ZMIEN  
Verzia Dátum Zmeny Meno 

1.1 29.3.2022 Projektový zámer ISBA Ján Bačko 
1.2 18.5.2022 Projektový zámer OB- SITB  Branislav Baláž 
1.3. 28.9.2022 Aktualizácia projektu SC 1 + SC 2 Branislav Baláž 

    
 
 

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 
 

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre iniciačnú 
fázu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu. 

 

2.1. POUŽITÉ SKRATKY (PRÍKLADY) 

2.1.1. KONVENCIE – PRAVIDLÁ NÁZVOSLOVIA, ČÍSLOVANIA A VERZIONOVANIA  
 

ID SKRATKA POPIS 
1. U Užívateľská požiadavka 
2. P Procesná požiadavka 
3. R Požiadavka na reporting 
4. I Integračná požiadavka 
5. C Kapacitné požiadavky procesov 
6. S Požiadavka na bezpečnosť 
7. O Prevádzková požiadavka (Operations) 
8. D Požiadavka na dokumentáciu 
9. L Legislatívna požiadavka 
10. O Ostatné 
11. ... ... 

 

2.1.2. 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 
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 
18. JDBC Java Database Connectivity (API) 
19. KB Kybernetická bezpečnosť 
20. LLD Low Level Design. Nízkoúrovňový návrh riešenia definujúci podrobnú architektúru a 
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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 ) 
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 
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 

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

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

61. HW/Cloud Hardvér / Cloud 
62. IKT Informačno-komunikačné technológie (organizácie) 
63. IdM Identity Manager 
64. IS Informačný systém 
65. IT ROLA Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov 
66. SW softvér 

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

68. WF Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov 
69. PTK/RFI Predbežná trhová konzultácia/Request for information 
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2.1.3. KONVENCIE PRE TYPY POŽIADAVIEK (PRÍKLADY) 
 
 
 
Užívateľské požiadavky  - Požiadavky NAKA, NCODK, Prezídia policajného zboru 
 
Procesné požiadavky – Požiadavky MVSR, SITB – OB,  ISBA,  
 
Reportingové požiadavky – Požiadavky MVSR a Prezídia policajného zboru 
 
Kapacitné požiadavky – Požiadavky užívateľov a Odboru systémov a komunikácií MVSR 
 
Bezpečnostné požiadavky – Požiadavky odboru bezpečnosti MVSR 
 
Prevádzkové požiadavky – Požiadavky Odboru systémov a komunikácií MVSR 
 
Ostatné požiadavky  
 

3. DEFINOVANIE PROJEKTU  

3.1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 
 

V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) sú pre jednotlivé oblasti agend pre 
výkon činností používané samostatné informačné systémy s vlastnými informačnými zdrojmi či databázou údajov, 
ktoré nie sú označené ako utajované informácie. Čiastkové výstupy z týchto informačných systémov sú prenášané 
v elektronickej podobe na prenosných médiách alebo v listinnej podobe do technických prostriedkov (samostatne 
stojacich pracovných staníc), ktoré sú certifikované a určené na spracovávanie utajovaných skutočností v zmysle 
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“). Na týchto technických prostriedkoch 
sú čiastkové informácie získavané, triedené, spracovávané a následne ako ucelené nové informácie označené 
príslušným stupňom utajenia. Ďalej sa s nimi manipuluje v súlade so Zákonom o ochrane utajovaných 
skutočností. Niektoré informácie prechádzajú viacerými krokmi získavania, triedenia a spracovávania údajov, 
pričom už samotné čiastkové informácie sú utajovanými skutočnosťami. Výstupy z činnosti príslušných útvarov 
MV SR, v podobe komplexných informácií označených príslušným stupňom utajenia, sú následne distribuované 
zo zákona určeným prijímateľom, a to opäť v listinnej podobe. 

Väčšina informácií, ktoré slúžia na odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie trestných činov, sú 
označené ako utajované informácie a manipulácia s nimi musí spĺňať pravidlá na ochranu utajovaných informácií 
v zmysle platných právnych predpisov SR. Strata, poškodenie, zničenie, únik alebo zneužitie týchto informácií 
neoprávnenými osobami, môže spôsobiť značné škody na finančných, hospodárskych a ekonomických záujmoch 
Slovenskej republiky a preto ich ochrana je aj jednou z hlavných priorít činností odboru bezpečnosti MV SR. Odbor 
bezpečnosti preto musí, okrem iného, zabezpečiť nasadzovanie technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej 
ochrany informácií, ktoré dopĺňajú analytické a informačno-komunikačné systémy MV SR v súlade s Koncepciou 
ochrany utajovaných informácií v pôsobnosti MV SR. 

Prvou možnosťou je vybudovanie systému elektronickej správy utajovaných skutočností, ktorý zabezpečí 
prostredníctvom svojich funkcií zefektívnenie činností pre prácu s utajovanými skutočnosťami a to pri zabezpečení 
maximálnej bezpečnosti a ochrany utajovaných informácií. Toto nové riešenie umožní implementáciu moderných 
architektonických a technologických princípov pri garantovaní požadovanej úrovne administratívnej bezpečnosti 
pre prácu s utajovanými skutočnosťami. Uvedené bude zabezpečené projektom elektronizácie procesov 
vytvárania, výmeny a manipulácie s utajovanými skutočnosťami v prostredí Ministerstva vnútra SR (ďalej len 
„projekt SecuCOMM“). 
 
Primárni užívatelia informačného systému projektu SecuCOMM: 

• Národná kriminálna agentúra / Prezídium Policajného zboru 
• NCODK  / Prezídium Policajného zboru 
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Sekundárni užívatelia informačného systému projektu SecuCOMM (prenášanie/zdieľanie utajovaných skutočností 
v rámci viacerých organizačných zložiek): 

• Odbor riadenia kriminálnych analýz / Prezídium Policajného zboru (Bratislava, Západ, Stred a Východ) 
• Krajské riaditeľstvá Policajného zboru (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice, 

Prešov) 

3.2. MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU  
 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné zavedenie komunikačného systému pre sprístupnenie zabezpečeného 
prístupu k  informáciám v elektronickej podobe, výmenu dát podliehajúcich režimovým opatreniam 
a zabezpečenie komunikácie osôb pri vyšetrovaní a pri úkonoch OČTK  .  

V rámci PZ SR existuje viacero systémov a registrov uchovávajúcich informácie dôležité pre orgány činné 
v trestnom konaní, ale aj pre úkony vyžadujúce komunikáciu s inými orgánmi ako GP SR a orgány MS SR. Pre 
zabezpečenie elektronickej výmeny dát a podkladov je teda potrebné vybudovanie elektronickej komunikačnej 
infraštruktúry, ktorá bude spĺňať parametre nevyhnutné pre dosiahnutie príslušného bezpečnostného štandardu 
na získanie režimového oprávnenia a certifikácie. 

 

 

 

3.3. 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 
Poskytovateľ služieb 
ISOUS  a integrácie 
údajov  

IS SecuComm - IS 
OUS 

2. Národná kriminálny agentúra NAKA Primárny užívateľ, 
poskytovateľ údajov 

Nerelevantné  

3. 
Úrad kriminálnej polície / Národná 
centrála osobitných druhov 
kriminality  

NCODK Primárny užívateľ, 
poskytovateľ údajov 

Nerelevantné 

4. Prezídium policajného zboru PPZ Sekundárny užívateľ, 
poskytovateľ údajov 

Nerelevantné 

5. Krajské riaditeľstvá PZ – BA, TT, TR, 
NR, BB, ZA, PO, KE, KR PZ Sekundárny užívateľ, 

poskytovateľ údajov 
Nerelevantné 

6. Úrady prokuratúry  Užívateľ Nerelevantné 
 
 

 
 

3.4. CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
 

Dokument popisuje jednotlivé časti elektronického komunikačného systému, ktorý vychádza z best practice 
konceptov a riešení využívaných v oblasti zabezpečenej komunikácie (štandardy EU, NATO, a podobne).  

Primárnou požiadavkou je vytvorenie elektronického komunikačného systému vrátane koncových zariadení 
nevyhnutných pre zabezpečenie činností a úkonov nevyhnutných v procese vyšetrovania a následného trestného 
konania.  

Celá infraštruktúra je v rámci projektu rozdelená na nasledovné logické a funkčné celky : 

- Komerčne dostupné HW a SW vybavenie a telekomunikačné služby 
- Zabezpečenie internej infraštruktúry a vybavenia pre správu prístupov v príslušnom bezpečnostnom 

štandarde 
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- Zabezpečenie prvej úrovne ochrany 
- Zabezpečenie druhej úrovne ochrany pre zabezpečenú hlasovú komunikáciu a výmenu správ 

nepodliehajúcich režimovým opatreniam 
- Zabezpečenie tretej úrovne ochrany pre sprostredkovanie prístupu k informáciám podliehajúcich 

režimovým opatreniam 
- Procesné a bezpečnostné školenia 

 
Projekt SecuCOMM vytvára komplexný informačný systém pre manipuláciu s citlivými informáciami 
a utajovanými skutočnosťami v elektronickej podobe, v rámci ktorého sa budú realizovať procesy vytvárania, 
výmeny a manipulácie s utajovanými skutočnosťami v prostredí MV SR označené stupňom utajenia 
VYHRADENÉ. Uvedený návrh realizácie je chápaný ako základný kameň na zavedenie bezpečnostných 
technológií s minimálnym počtom používateľov a následným pridávaním služieb a zvyšovaním počtu používateľov 
podľa reálnych potrieb rezortu. 
 

 
  
Ciele/Merateľné ukazovatele 
 

ID 

 
 

CIEĽ 
NÁZOV 

MERATEĽNÉ
HO 

A VÝKONNOS
TNÉHO 

UKAZOVATEĽ
A (KPI) 

POPIS 
UKAZOVAT

EĽA 

MERNÁ 
JEDNOTK

A 
(v čom sa 

meria 
ukazovate

ľ) 

AS IS 
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOS

TNÉ 
HODNTOY 
(aktuálne 
hodnoty) 

TO BE  
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOST
NÉ HODNTOY 

(cieľové 
hodnoty 
projektu) 

SPÔSOB 
ICH 

MERANIA/ 
OVERENIA  

PO 
NASADENÍ 
(overenie 
naplnenie 

cieľa) 

POZNÁMK
A 

1 

Zefektív
nenie 
boja 
proti 
korupcii 
a prani
u 
špinavý
ch 
peňazí 

Počet inštitúcií 
zapojených do 
SecuComm 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
aký počet 
inštitúcii 
resp OČTK 
bude 
aktívne 
využívať 
služby 
projektu 

Počet 0 3 

Kontrola 
počtu 
úspešne 
zapojených 
inštitúcií 

 

2 

Moderm
izácia 
a budov
anie 
odborný
ch 
kapacít 
Policajn
ého 
zboru 

Počet 
inštalovaných / 
využívaných 
zariadení 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
počet 
nových 
inštalovanýc
h zariadení 
mobilnej 
šifrovanej 
komunikácie 
využívaných 
OČTK 

Počet 0 750 
Kontrola 
počtu 
využívaných 
zariadení 

 

...  ... ... ... ... ... ... ... 

...  ... ... ... ... ... ... ... 
 
 
 

3.5. ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 
 
 

• zaistenie bezpečnosti utajovaných informácií v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 
(chránená komunikácia certifikovanými prostriedkami šifrovej ochrany informácií (ďalej len „ŠOI“); 
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kontrolovaný a riadený prístup k vybraným utajovaným informáciám pre oprávnené osoby a tým zníženie 
rizika neoprávneného prístupu a neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami), 

• zvýšenie efektívnosti práce (skrátenie času zbytočných prestojov a skrátenie doby na sprístupnenie 
údajov potrebných pre prácu; zabezpečenie rýchleho a pružného prístupu k citlivým a utajovaným 
informáciám s cieľom primerane v čase reagovať, prijímať rozhodnutia a riešiť služobné záležitosti). 

  
  

3.6. RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI 

 

 
 
 

3.7. ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 
 
V rámci porovnania alternatív sa uvažovalo s dvoma základnými alternatívami:  
1) Alternatíva 1 - „Ponechanie existujúceho stavu“, t.j. nebude sa budovať mobilná kryptovaná komunikácia pre 
OČTK,  
2) Alternatíva 2 - „Plný scope pre vybudovanie mobilnej kryptovanej komunikácie pre OČTK -  zabezpečenie 
dodania všetkých identifikovaných požadovaných služieb,  
 
 
Projekt SecuComm je špecifickým projektom ktorý bude realizovaný v režime VYHRADENÉ z dôvodu  tvorby, 
spracúvania a zasielania utajovaných skutočností pre OČTK – Orgány činné v trestnom konaní. Alternatívy 
k projektu sa nezverejňujú. 
Presné špecifikácie, architektúra a popis použitých riešení pre kryptovanie a prenos dát sa nezverejňujú a sú 
k osobnému nahliadnutiu k dispozícii vo vyhradenom priestore.   

 

3.7.1. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
Pre stanovenie alternatív pre riešenie identifikovaných potrieb vplývali nasledovné témy:  

- Minimalizovať čas potrebný na tvorbu a zasielanie kryptovaných správ,  
- Minimalizovať čas potrebný na bezpečné doručovanie,  
- Minimalizovať zasielanie správ osobne kurierom v tlačenej podobe 

 
Jedná sa o problémy, ktoré sa priamo aj nepriamo týkajú OČTK a bezpečnosti zasielaných utajovaných 
dokumentov.  

ID
NÁZOV

RIZIKA a ZÁVISLOSTI
(čo)

Kategória 
rizika a závislosti

A1, A2, B1 - vysoká závažnosť
A3, B2, C1 - stredná závažnosť

B3, C2, C3 - nízka závažnosť

POPIS  / NÁSLEDOK MITIGAČNÉ OPATRENIA
(ako - navrh riešenia)

1 Nedostatočné personálne, organizačné a znalostné 
pokrytie B1 Nenaplnenie predpokladov a 

cielov projektu (PKI)

Zaistenie dostatočného počtu 
interných zamestnancov a ich 
edukácia

2 Nedostatočná úroveň spolupráce zúčastnených strán 
(dodávatelia aj užívatelia) B2 Nenaplnenie predpokladov a 

cielov projektu (PKI)

Zabezpečenie rýchlej súčinnosti 
všetkých zainteresovaných strán. 
Pravidelné statusy projektu

3 Únik utajovaných informácii informácii z projektu alebo 
popis architektury B1 Strata dôvery  a kompromitácia 

poskytovaných informácií 

Architektúra projektu a Krypto 
riešenia budú v utajovanom 
režime.

4 Riziko meškania procesov VO, alebo špecifických 
dodávok režimového charakteru B2 Meškanie projektu

Rýchla a včasná príprava 
podkladov pre VO a rýchle 
posúdenie režimového procesu

5 Čipová kríza, oneskorenie HW dodávok C2 Meškanie projektu
Vytvorenie dostatočného 
časového priestoru na realizáciu 
VO a následných dodávok

6 Riziko meškania vývoja alebo implementácie ISOUS B3 Meškanie ukončovania projektu 
a odovzdania do prevádzky 

Dodržiavanie plánu prác a 
pravidelné kontrolné statusy 
vývojového teamu. Dočasné 
posilnenie zdrojov
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3.7.2. MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 
 
Neaplikuje sa z dôvodu utajenia 
 

 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE 
KRIÉRIA 

STAKEHOLDER 
1 

STAKEHOLDER 
2 

STAKEHOLDER 
3 

BIZNIS 
VRSTVA 

 

Kritérium A (KO)     
Kritérium B (KO)     
Kritérium C (KO)     
Kritérium D (KO)     

    Kritérium E     
    Kritérium F     

 
 

3.7.3. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
Neaplikuje sa z dôvodu že sa nejedná o agendový systém 
 
 

3.7.4. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY 
ARCHITEKTÚRY 

 
Neaplikuje sa z dôvodu, že sa nejedná o agendový systém 
 
 
 
 

4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU) 
 
V rámci  SecuCOMM budú dostupné nasledujúce služby: 

• ISOUS – informačný systém ochrany utajovaných skutočností -  Služby vkladania, editovania, 
prehľadávania, aktivovania/deaktivovania, vymazávania, správa prihlasovania-logy, evidencia hesiel a 
úrovní oprávnení,  správa šifier, avíza, tvorba prehľadov a štatistík.  VYHRADENÉ  

• Active Directory, 
• Exchange, kde je možná komunikácia typu „každý s každým“, 
• Šifrovanie na 3. vrstve – šifrovanie IP paketov – certifikované na ochranu US stupňa utajenia 

VYHRADENÉ,, 
• Offline softvérové šifrovanie diskov a súborov – certifikované na ochranu US stupňa utajenia 

VYHRADENÉ,, 
• Hardvérovo šifrované prenosné USB disky – certifikované na ochranu US stupňa utajenia VYHRADENÉ, 
• Hlasová a textová komunikácia podľa schválenej komunikačnej matice vrátane mobilnej komunikácie 

a zasielania dokumentov  – certifikované na ochranu US stupňa utajenia VYHRADENÉ,, 
• Bezpečnú mobilnú komunikačnú platformu vrátane správy mobilných zariadení, VYHRADENÉ 
• pripájanie „tučných - fat“ klientov, 
• virtualizačné prostredie pre „tenkých – thin“ klientov, VYHRADENÉ 
• Bezpečnú administráciu serverov - pre administráciu prostredí AD a členských serverov platí zásada 

rozdelenia v rámci segmentov a zón do viacerých vrstiev, pre správu prostredí sa v rámci segmentu 
resp. zóny vytvorí tzv. management server na ktorom sú nainštalované potrebné nástroje na vzdialenú 
správu a pravidlami firewallu sa zabezpečí že pripojenie k spravovaným serverom je možné len z tohto 
serveru. 

• 802.1x – podpora služby autentizácie všetkých klientov v sieti prostredníctvom protokolu 802.1x, 
• Služba bezpečného mazania súborov, 
• Služba automatických záloh – automatizované zálohy všetkých súčastí BKIS na dennej, týždennej, 

mesačnej a ročnej báze, 
• Služba bezpečného poskytovania a aplikovania aktualizácií a bezpečnostných záplat, 
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• Služba bezpečného poskytovania a aplikovania aktualizácií ochrany koncovej pracovnej stanice, 
• Služba ochrany vstupno-výstupných portov a kontroly pripájania externých zariadení vrátane ochrany dát 

pred neoprávneným kopírovaním a vynesením na externom úložisku, 
• Služba KMS pre aktiváciu klientskych licencií OS, 
• Služba monitorovania  

 
 
 
 
 
 
 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 
 
Užívateľské pracoviská 
Užívateľské pracoviská sú pracoviská konečných užívateľov vybavené personálnym počítačom / notebookom 
s integrovaným šifrátorom príp. externým šifrátorom a ďalšími bezpečnostnými prvkami pre ochranu informácií, 
s ktorými sa na pracovnej stanici manipuluje, ako aj na zabezpečenie informácií počas ich prenosu cez virtuálnu 
komunikačnú sieť, ktorá je vytvorená pomocou certifikovaných prostriedkov šifrovej ochrany informácií nad 
prenosovým IP prostredím. 
Na pracovných staniciach určených na manipuláciu s citlivými informáciami a utajovanými skutočnosťami bude 
vytvorené pracovné prostredie pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia VYHRADENÉ. 
Interný (zabudovaný) / externý komunikačný šifrovací modul umožňuje realizovať zabezpečenú výmenu 
informácií medzi pracovnými stanicami a serverovým centrálnym uzlom prostredníctvom šifrovaných IP VPN 
liniek. Ako sieťové rozhranie využíva pracovná stanica Ethernet port. 
Na každej pracovnej stanici je povinná 2-faktorová autentizácia užívateľov. 
 
 
 
Prenosové prostredie 
Topologická štruktúra bude hviezdicová s komunikáciou medzi užívateľskými pracoviskami a centrálnym 
technologickým uzlom. Ako komunikačné prostredie medzi Centrálnym uzlom a užívateľskými pracoviskami sa 
predpokladá využitie zabezpečených prenosových kanálov vytvorených nad IP prostredím. 
Predmetom dodávok v rámci projektu bude:  

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

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

Tento komunikačný systém je vhodným riešením pre všetkých používateľov mobilných zariadení, ktorí 
chcú chrániť a zabezpečiť svoje hlasové hovory, správy, chat, citlivé dokumenty, fotografie nebo všetky súbory 
proti odpočúvaniu alebo zneužitiu. Komunikácia je chránená „device-to-device“ (informácie sú šifrované a 
následne dešifrované priamo v koncových zariadeniach používateľa). Šifrovacie kľúče sú generované vždy pri 
vytváraní komunikácie priamo na klientskych zariadeniach. Žiadne informácie a to vrátane zoznamu kontaktov sa 
neukladajú v mobilnom zariadení. A tak aj v prípade straty, či odcudzenia telefónu všetky dáta a informácie 
ostávajú nedostupné. Hlasová komunikácia sa nikde neukladá. Zašifrovaný hovor je prenesený a po dešifrovaní 
prehraný. 
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Hlavné funkcionality: 
• bezpečný komunikačný kanál medzi dvoma a viacerými účastníkmi (konferenčný hovor), 
• „Push to Talk“, 
• správy s možnosťou prílohy bez obmedzenia kapacity priloženého súboru a typu súboru, 
• chat (s prílohami), 
• používateľ má možnosť vytvorenia si svojho kontaktného listu vo forme aliasov, 
• Touch ID / Face ID, dvojfaktorové prihlasovanie. 

 
 
 

 
 
 
 
 

6. LEGISLATÍVA 
 
 
MV SR je v rámci orgánov VS  najväčších rezortom, ktorý subsumuje viaceré špecifické zložky a útvary - napr. 
policajný zbor, NAKA, NCODK, hasičský a záchranný zbor, krízové riadenie. MV SR  je legislatívou  dedikovaný ako 
ústredný orgán pre sektor verejnej správy a podsektor bezpečnosť. 
Akým spôsobom sa rezort vnútra vysporiada s dopadmi zákona o KB na všetky jeho štruktúry a 
zložky  bude priamo vplývať na schopnosť bezpečnostného systému SR reagovať na bezpečnostné 
kybernetické incidenty a moderné , dynamické hrozby (asymetrické hrozby). 
 
Základným cieľom rezortu vnútra je najmä plnenie požiadaviek platnej legislatívy - týkajúcej sa bezpečnosti a 
činností rezortu vnútra - najmä: 
 
- Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov 
- Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre. 
- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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- Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona 
č. 319/2012 Z. z. 

- Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
- Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
- Zákon NR SR č.319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
- Zákon NR SR č.321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
- Zákon NR SR č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  
- Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore 
- Ústavný zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
- Trestný zákon a Trestný poriadok. 

 
 Platná legislatíva poskytuje potrebný rámec na uplatňovanie platných predpisov  cestou umožňujúcou 
dosiahnuť požadovaný stav bezpečnosti.  
 
 Medzi základné oblasti v rámci ktorých je potrebné realizovať potrebné opatrenia možno 
zaradiť  - strategické, organizačné, technické, personálne, finančné  a právne kroky. Kroky v 
jednotlivých oblastiach sú  navzájom podmienené.  Berúc do úvahy okrem platnej legislatívy aj prijaté strategické 
dokumenty Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti a akčný plán prijatý na jej realizáciu možno konštatovať, 
že rezort vnútra v súčasnosti prehodnocuje dopad oblasti kybernetickej bezpečnosti na kľúčové činnosti. Rezort 
vnútra genericky zodpovedal a zodpovedá za oblasť vnútorného poriadku a  bezpečnosti. Bezpečnosť 
kybernetického priestoru je potrebné vnímať komplexne.  
 
Vrámci rezortu vnútra  je viacero zložiek a súčastí, ktoré majú-mohli by mať priamy  dosah a dopad na realizáciu 
krokov potrebných pre zabezpečenie bezpečnosti kybernetického priestoru a zároveň aby dokázali plniť svoje 
zákonom definované úlohy. 
 
Projekt SecuComm je postavený sa plnom akceptovaní legislatívy SR ako aj EU. Pre realizáciu projektu nie je 
potrebné prijímať žiadnu novelu ani  novú legislatívu.  
 
 
 
 
 
 

7. ROZPOČET A PRÍNOSY 
 
Rozpočet a prínosy sú uvedené v dokumente 
I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_SecuComm_MVSR_BBALAZ_220928v_1.4.2 (6) 
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8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA  
 
 
 
 

ID FÁZA/AKTIVITA 
ZAČIATOK 

(odhad 
termínu) 

KONIEC 
(odhad 

termínu) 
POZNÁMKA 

1. Prípravná fáza 01/2022 03/2022 Príprava v rámci POO – ISBA 
2021  

2. Iniciačná fáza 04/2022 05/2022  
3. Realizačná fáza 06/2022 12/2023  
3a Analýza a Dizajn 05/2022 10/2022  

3b 
Nákup technických prostriedkov, 
programových prostriedkov a 
služieb 

09/2022 10/2022 Forma DNS. Voľne dostupný 
HW a SW 

3c 
Nákup technických prostriedkov, 
programových prostriedkov 
a služieb pre režim VYHRADENÉ 

09/2022 02/2023 VYHRADENÉ 

3d Vývoj IS OUS 11/2022 08/2023 VYHRADENÉ 
3e Implementácia a nasadenie 05/2023 10/2023  
4. Dokončovacia fáza a školenia 08/2023 12/2023  
5. Podpora prevádzky (SLA) 01/2024 12/2026 Záručný servis a SLA  
 
 
.  
 
 

9. PROJEKTOVÝ TÍM 
 

Projektový tím – Zoznam osôb je uvedený v  dokumente  
SecuComm_RIADIACI-VYBOR-a-PROJEKTOVY-TÍM_navrh-obsadenia_v0.3-1 
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10. PRACOVNÉ NÁPLNE  

 

Projektový tím – pracovné náplne jednotlivých členov sú uvedené  v  dokumente  
SecuComm_RIADIACI-VYBOR-a-PROJEKTOVY-TÍM_navrh-obsadenia_v0.3-1 
. 

 

11. ODKAZY 
 
Doplniť vstupy v  PRÍPRAVNEJ FÁZE: 

• doplniť odkazy na už existujúce produkty v maximálnej miere – vyhnúť sa duplikovaným informáciám. 
 

12. PRÍLOHY  
 
UVEDENÉ PRÍLOHY SÚ V REŽIME „VYHRADENÉ“.  

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


