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1.     POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1         História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

0.9 5.9.2022 Vytvorenie dokumentu Mgr. Filip Tubler, SKB, ORKIB

0.91 8.9.2022 Pridanie schémy „Biznis architektúra“ a „Procesná mapa“ Filip Tubler, SKB

Peter Čepák, SKB

0.92 21.9.2022 Vytvorený popis v bode 4.1 a začiatok 4.2 Filip Tubler, SKB

Peter Čepák, SKB

0.93 26.9.2022 Doplnená aplikačná vrstva a popis v bode 4.2 Filip Tubler, SKB

Peter Čepák, SKB

0.94 26.9.2022 Prepracovaný model nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb bod. 4.0 Filip Tubler, SKB

Peter Čepák, SKB



1.00 29.9.2022 Dopracovanie Filip Tubler, SKB

Peter Čepák, SKB

 

2.     ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument s jeho prílohami súhrnne opisuje rozsah, požiadavky, rámcovú architektúru nového nástroja realizovaného v rámci projektu Zvýšenie 
spôsobilostí VJ CSIRT v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.

 

 

3.     POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
 

Národný projekt Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT je zameraný na posilnenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, zlepšenie procesov, 
komunikácie, zberu dát, analýzy, predchádzanie incidentom a urýchlenie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Cieľom projektu je rozšírenie a doplnenie už existujúceho systému na vyhľadávanie zraniteľností Achilles o nové zdroje dát a jeho rozšírenie o riadenie 
hrozieb ako nadstavbu pre už existujúce systémy, či poskytovanie ďalších potrebných služieb VJ CSIRT.

 

4.     ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
 

STAV AS IS

Opis súčasného stavu sa týka iba komponentu evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností, ktorý bude súčasťou navrhovaného nástroja pre 
evidenciu bezpečnostných hrozieb. Architektúru ostatných komponentov tohto nástroja v súčasnosti nie je možné opísať (nemajú podobu informačného 
systému).

Hlavným dôvodom vyvinutia v súčasnosti prevádzkovaného systému Achilles bola potreba viditeľnosti stavu kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej 
len „KIB“) celého sektora ITVS. Z toho vyplýva efektívnejšia možnosť riadeného zvyšovania KIB pre ITVS prostredníctvom pravidelného skenovania 
a informovania o zraniteľnostiach organizácií pripojených do systému. Z následného objasnenia vzťahu medzi evidovanými zraniteľnosťami a riešenými 
incidentami vyplýva rýchla detekcia možných vektorov útokov, teda spôsobov, akým dochádza k zneužitiu zraniteľnosti a kompromitácii cieľového systému 
či už formou škodlivého kódu alebo za použitia techník sociálneho inžinierstva, prípadne kombinácie oboch.

Keďže implementácia navrhovaného nástroja nemá zásadný vplyv na zmenu štruktúry aktuálnych interných procesov VJ CSIRT, v prípravnej aj iniciačnej 
fáze sú prílohy totožné. Na základe identifikácie a analýzy problémov aktuálneho stavu vznikol súbor opatrení na ich odstránenie.



Architektúra systému Achilles (stav AS IS)  

Obrázok č. 1 Schéma súčasnej architektúry systému Achilles.

STAV TO BE

Navrhovaná funkcionalita po implementácii projektu (Doplnenie funkčných nástrojov  a procesov)

 



 

Obrázok č. 2 Schéma navrhovanej funkcionality po implementácii projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1         Biznis vrstva

SÚČASNÝ STAV

 

VJ CSIRT ako sektorový CSIRT ponúka viacero služieb, ktoré sa zakladajú na interných procesoch. Interné procesy VJ CSIRT nie sú v súčasnosti 
dostatočne efektívne. VJ CSIRT pri svojej činnosti využíva niekoľko desiatok druhov dokumentov, ktoré sú v priebehu poskytovania služieb kontinuálne 
upravované, aktualizované a preposielané. Z povahy činnosti vládnej jednotky vzniká veľa verzií tejto dokumentácie s potrebou neustáleho sledovania, 
konsolidovania, porovnávania, bezpečnej archivácie a priebežného vyhodnocovania pre zdokonaľovanie dokumentácie pre poskytovanú službu. 
Administratívne procesy je potrebné zefektívniť a minimalizovať riziko chybovosti.

OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Obrázok č. 3 Náhľad biznis vrstvy - stav to be.

Návrh zvýšenia spôsobilostí VJ CSIRT zefektívni interné procesy digitalizáciou predmetných procesov a ich konsolidáciou do jedného zabezpečeného 
systému, ktorý bude po vybudovaní poskytovať intuitívne užívateľské prostredie vytvorené na mieru k službám v rámci interných procesov VJ CSIRT.
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Cieľom projektu je vytvorenie nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb, ktorý sa skladá z nasledujúcich komponentov:

Komponent evidencie a manažmentu riešených incidentov
Komponent evidencie a manažmentu indikátorov kompromitácie - IoC
Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania
Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností
Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky

V rámci projektu navrhujeme vybudovať nástroj pre evidenciu kybernetických bezpečnostných hrozieb a aplikovať vylepšenia systému Achilles. Rozšírenie 
poskytovaných služieb bude zároveň podporené zriadením tel. ústredne, špeciálnymi školeniami pre zamestnancov VJ CSIRT a výjazdovým vozidlom 
vybaveným technológiami, ktoré dokážu poskytnúť plnohodnotnú a relevantnú pomoc napadnutej organizácii alebo zamestnancom VJ CSIRT pri 
vykonávaní bezpečnostného testovania organizácie v teréne.

Komponent evidencie a manažmentu riešených incidentov – Komponent v novovybudovanom nástroji, ktorý umožní incident handlerovi zaznamenať 
všetky informácie o incidente podľa osnovy stanovenej interným procesom, súčasne informácie zaznamenávať digitálne s časovými pečiatkami a 
obdržanými prílohami. Modul zaistí prístup k riešeným incidentom len oprávneným osobám a presúvanie medzi vrstvami L1, L2 a L3 pri postupe riešenia 
KBI s následným automatickým dopĺňaním údajov medzi vytváranými štandardizovanými dokumentami a ich prílohami podľa interných procesov a 
medzinárodných štandardov riešenia KBI. Zároveň sa zjednoduší začlenenie nových zamestnancov do procesov, pretože interné procesy budú čiastočne 
automatizované a získajú grafickú podobu s manuálom.

Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania – Komponent v novovybudovanom nástroji, ktorý umožní penetračnému testerovi pri 
výkone práce dodržiavať vopred stanovenú osnovu penetračného testovania (framework penetračného testovania podľa prijatých interných procesov VJ 
CSIRT), ktorá bude upravovateľná podľa požiadaviek organizácií pre typ a rozsah penetračného testovania. Penetračný tester môže v jednom nástroji 
konsolidovať všetky obdržané dáta z použitých techník testovania, zaznamenávať všetky svoje úkony s časovými pečiatkami, či pripomienkovať 
bezpečnosť subjektov s následným automatickým generovaním záverečnej správy o penetračnom teste.

Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností – Systém, ktorý je momentálne v štádiu rozpracovanosti. V rámci projektu navrhujeme 
systém dokončiť do finálneho stavu, resp. do stavu plnej a zlepšenej funkcionality vrátane navýšenia výkonu. V rámci systému bude navýšený výkon pre 
skenovanie väčšieho počtu organizácii. Cieľom je aj obohatiť reporty o stav organizácii v rámci OSINT údajov či zlepšiť užívateľské a administrátorské 
rozhranie úpravou grafického dizajnu a funkcií. 

Komponent evidencie a manažmentu indikátorov kompromitácie - IoC – Proces zberu, triedenia a informovania o identifikátoroch kompromitácie. V rámci 
zvyšovania bezpečnosti organizácii preventívnou aktivitou bude vybudovaný komponent v novovytvorenom nástroji, ktorý bude cez viacero vstupov 
získavať dáta. Tie budú môcť byť po konsolidovaní a preverení zverejnené v rámci konštituencie VJ CSIRT pre včasnú identifikáciu a zabezpečenie 
systémov či sietí subjektov verejnej a štátnej správy pred hrozbami, o ktorých VJ CSIRT získal informáciu internými zdrojmi alebo bol informovaný z 
externého prostredia. Modul bude z veľkej časti automatizovaný v rámci porovnávania nových hrozieb, sledovania ich výskytu či reportovania 
identifikátorov kompromitácie organizáciám v konštituencii VJ CSIRT.  

Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky - komponent v novovybudovanom nástroji, ktorý umožní vedeniu jednotlivých oddelení a 
VJ CSIRT kontrolovať a konsolidovať efektívne využívanie či prideľovanie zariadení a ľudských zdrojov pre napĺňanie služieb VJ CSIRT. Modul bude 
predstavovať jednoduché prostredie, kde sa vedúci pracovníci budú vedieť oboznámiť s vyťaženosťou zdrojov a pracovných kapacít VJ CSIRT.



Obrázok č. 4 Model biznis architektúry

 





Obrázok č. 5 Procesná mapa

4.2      Aplikačná vrstva

           SÚČASNÝ STAV

          

           Aktuálna aplikačná vrstva existuje len v prípade systému Achilles, ktorý bol doposiaľ vyvíjaný internými kapacitami. Funkcionality systému Achilles 
a rýchlosť skenovania sú v súčasnosti obmedzené. V rámci projektu sa plánuje  jeho dokončenie do stavu plnej a zlepšenej funkcionality vrátane 
navýšenia výkonu. VJ CSIRT aktuálne nedisponuje iným aplikačným riešením svojich služieb.

OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

 

Obrázok č. 6 Schéma aplikačnej architektúry - stav to be.

Nástroj pre evidenciu bezpečnostných hrozieb

                   Vzhľadom na potreby a úlohy VJ CSIRT, ktoré reflektujú zvýšené riziko kybernetických útokov na sektor verejnej správy, musí VJ CSIRT 
adaptovať svoje služby. V súlade s tým navrhujeme vytvoriť nástroj, ktorého súčasťou budú nasledovné súčasti. Nový nástroj umožní efektívnejšie 
poskytovať a riadiť služby VJ CSIRT. Návrh pozostáva z portálu, kde sa užívateľ (zamestnanec VJ CSIRT) prihlási a podľa svojich oprávnení obdrží 
prístup k jednotlivým modulom, resp. k ich funkciám.

             

              V rámci práce následne pracuje s grafickým prostredím, ktoré mu prezentuje prácu súčastí bežiacich na back-endovej vrstve nástroja a tak 
uľahčuje a zefektívňuje prácu v rámci interných procesov VJ CSIRT.

Modul Front-end – predstavuje prístupový portál pre jednotlivé skupiny používateľov. Riadi prístup k jednotlivým modulom na základe pridelených 
oprávnení a rolí. Poskytuje grafické rozhranie modulov s elektronickými formulármi.



Nástroje integrácie a orchestrácie – Incident handling – poskytuje formulárové prostredie pre incident handlera vrátane sledovania postupu, 
predávaniu riešenia medzi vrstvami a reportingu.

              Manažment ľudských zdrojov – poskytuje informácie o riešených úlohách. Vedúci zamestnanec dokáže kontrolovať aktuálnu vyťaženosť 
zamestnancov podľa priradených úloh, stav rozpracovaných úloh, zostavenie tímov pre poskytovanie služieb či dostupnosť, umiestnenie a využitie 
zariadení spoločne so sledovaním exspirácie licencií v rámci asset manažmentu.

              Evidencia zraniteľností – poskytuje zber zraniteľností organizácií v konštituencii VJ CSIRT. Zraniteľnosti okrem evidencie aj datuje, porovnáva 
s predchádzajúcimi výsledkami skenovaní a sleduje ich vývoj. V rámci sledovania zraniteľností rovnako poskytuje prostredie pre riešenie zraniteľností, 
ktoré neboli evidované skenerom zraniteľností. Prostredie umožňuje vytvárať jednotlivé úlohy, zaznamenávať aktivitu organizácií, ktoré boli informované o 
zraniteľnostiach, či vytvárať zoznamy kontaktov pre efektívnejšie rozposielanie varovaní o aktívne zraniteľných systémoch, o ktorých má VJ CSIRT 
informácie.

              Archivácia – súčasť pre zabezpečené ukladanie reportov z riešenia incidentov, poskytnutia penetračného testovania, evidencie zraniteľností, 
alebo spracovávania identifikátorov kompromitácie. Poskytuje zabezpečený prístup k šifrovanému sieťovému úložisku v rámci udeľovania prístupov 
jednotlivým skupinám užívateľov.

              Manažment organizácií – poskytuje VJ CSIRT údaje spracovávané cez externý systém VISKB pre potreby riešenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov, penetračného testovania, informovania o IoC alebo poskytovania reportov monitoringu zraniteľností.

              Notifikácie – poskytuje interné notifikácie v rámci sledovania úloh v systéme. Súčasť sleduje zmeny v dokumentoch vytváraných v rámci systému 
a poskytuje informácie o žiadostiach pre kontrolu, schválenie či uzavretie úlohy.

              Reporting – súčasť poskytujúca generovanie reportov pre cieľové organizácie. V prípade potreby dopĺňa na seba nadväzujúce dokumenty a 
vytvára ucelený celok z dát zadaných užívateľom.

              Štatisticko-vizualizačné nástroje – poskytuje prehľad o poskytovaných službách VJ CSIRT. Vytvára štatistiku a prezentuje časové plnenie úloh 
alebo ich úspešnosť. Súčasť vykresľuje interné dáta v grafoch pre budúcu analýzu procesov VJ CSIRT.

              Zber IoC – súčasť umožňujúca porovnávanie nových IoC so starými, ich filtráciu, archiváciu, prípravu na reporting včasného varovania. Obsahuje 
databázu všetkých IoC, ktoré má VJ CSIRT k dispozícii. Prírastky k databáze porovnáva s existujúcimi dátami, premazáva už existujúce a generuje report 
nových.

              Externé systémy – integrácia s VISKB – poskytuje esenciálne dáta o organizáciách v konštituencii VJ CSIRT.



Obrázok č. 7 Model aplikačnej architektúry

Výjazdové vozidlo

Modul M2 je realizovaný obstaraním výjazdového vozidla. V rámci projektu bude zakúpené úžitkové vozidlo, ktoré kapacitne a technológiami dokáže 
poskytnúť plnohodnotnú a relevantnú pomoc či už napadnutej organizácii alebo zamestnancom pri vykonávaní bezpečnostného testovania organizácie.

Školenia výjazdových tímov

            Školenia výjazdových tímov budú realizované nákupom služieb od tretích strán. Zameranie a počet jednotlivých kurzov sú podrobnejšie definované 
nižšie.



ID Názov školenia Popis školenia Minim
álny 
rozsa
h 
škole
nia
(hodi
ny)

Poče
t 
vyšk
olený
ch 
osôb

Jednotková cena za 
vyškolenú osobu 
(osoboškolenie) bez DPH 
(Eur)

Cena 
spolu 
bez 
DPH 
(Eur)

Zdroj použitý pre stanovenie 
ceny

1 OSINT investigation Obsahom školenia bude minimálne:
- Detailné pochopenie potenciálu open source informácií
- Vyhľadávanie skrytých digitálnych stôp
- Overovanie skutočností
- Legálne a samostatne odkrývať pravdu
- Spoliehať sa na vlastné získavanie dôveryhodných informácií
- Vyšetrovanie nekalých činností
- Zvýšenie osobného súkromia a vlastnej bezpečnosti v informačnom 
svete.
- Zaistenie bezpečnosti podnikania z dôvodov rastúcej 
kyberkriminality
- Nový mindset v digitálnom svete
- Získanie istoty v rozhodovaní

30 2 1 350 € 2 700 
€

https://www.gopas.sk/osint-
investigation_goc60

2 Certified Cloud Security 
Engineer (C|CSE)

Účastník školenia získa vedomosti minimálne v nasledujúcich 
oblastiach:
- Úvod do bezpečnosti v cloude
- Bezpečnosť infraštruktúrnych a platformových služieb
- Aplikačná bezpečnosť
- Zabezpečené dáta
- Bezpečná správa a prevádzka
- Penetračné testovanie v cloude
- Incident Response v cloude
- Forenzné vyšetrovanie v cloude
- BC/DR v cloude
- Governance, Risk management a Compliance v cloude
- Štandardy, Politiky a legálne aspekty v cloude

30 2 2 200 € 4 400 
€

https://www.gopas.sk/certified-
cloud-security-engineer-(ccse)
_c_cse

3 CompTIA Cybersecurity 
Analyst (CySA+)

Účastník školenia získa vedomosti minimálne v nasledujúcich 
oblastiach:
- Získavanie a využitie bezpečnostných informácií
- Identifikácia typov útočníkov a techník útokov
- Vyhodnocovanie bezpečnostných informácií a rizík
- Analyzovanie dát získaných z logov a sieťových paketov
- Rozpoznávanie a identifikácia bezpečnostných incidentov pomocou 
forenzných nástrojov
- Implementácia manažmentu slabín
- Porozumenie významu rôznych bezpečnostných opatrení
- Vysvetlenie bezpečnostných otázok z pohľadu architektúry sietí, 
cloudov a životného cyklu aplikácií

30 3 1 350 € 4 050 
€

https://www.gopas.sk/comptia-
cybersecurity-analyst-(cysa)
_ctca

4 Configuring F5 Advanced 
WAF

Obsahom školenia bude minimálne:
- Základné nastavenie F5 Advanced Web Application Firewall
- Koncepty zabezpečenia webovej aplikácie
- Koncepcia http protokolu
- Najčastejšie chyby v zabezpečení webových aplikácií a spôsoby 
ako tieto chyby zneužiť
- Tvorba bezpečnostnej politiky
- Práca s nástrojom pre stavbu a optimalizáciu bezpečnostných politík
- Konfigurácia a správa signatúr
- Konfigurácia a správa ochrany detekcie kampaní kybernetických 
útokov
- Reporting a monitoring
- Pozitívna bezpečnostná politika
- Ochrana cookies, URL a parametrov
- Integrácia s VAT (Vulnerability Assement Tool)
- Session/Username tracking
- L7 DoS ochrana
- Detekcia a ochrana proti robotickým útokom
- Ochrana webových aplikácií pomocou DataSafe

20 2 2 550 € 5 100 
€

https://www.gopas.sk
/configuring-f5-advanced-
waf_f5_awf

https://www.gopas.sk/osint-investigation_goc60
https://www.gopas.sk/osint-investigation_goc60
https://www.gopas.sk/certified-cloud-security-engineer-(ccse)_c_cse
https://www.gopas.sk/certified-cloud-security-engineer-(ccse)_c_cse
https://www.gopas.sk/certified-cloud-security-engineer-(ccse)_c_cse
https://www.gopas.sk/comptia-cybersecurity-analyst-(cysa)_ctca
https://www.gopas.sk/comptia-cybersecurity-analyst-(cysa)_ctca
https://www.gopas.sk/comptia-cybersecurity-analyst-(cysa)_ctca
https://www.gopas.sk/configuring-f5-advanced-waf_f5_awf
https://www.gopas.sk/configuring-f5-advanced-waf_f5_awf
https://www.gopas.sk/configuring-f5-advanced-waf_f5_awf


6 IBM QRadar SIEM 
Foundations

Účastník kurzu bude po absolvovaní kurzu schopný vykonávať 
minimálne nasledujúce úlohy:

- Disponovať informáciami, ako QRadar zhromažďuje údaje na 
detekciu podozrivých aktivít
- Poznať architektúru QRadar a dátových tokov
- Orientovať sa v používateľskom rozhraní
- Definovať log sources, protokoly a podrobnosti o eventoch
- Poznať ako QRadar zhromažďuje a analyzuje informácie o network 
flow
- Pracovať s nástrojom QRadar Custom Rule Engine
- Používať aplikáciu Use Case Manager
- Vedieť spravovať informácie o aktívach
- Získajte informácie o rôznych aplikáciách QRadar, rozšíreniach 
obsahu a aplikačnom rámci
- Analyzovať útoky pomocou používateľského rozhrania QRadar a 
aplikácie Analyst Workflow
- Vyhľadávať, filtrovať, agregovať a analyzovať bezpečnostné údaje
- Používanie AQLN na pokročilé vyhľadávanie 
- Použite QRadar na vytváranie prispôsobených reportov
- Správa agregovaných údajov
- Definovanie sofistikovaných reportov pomocou Pulse Dashboards

20 2 1 580 € 3 160 
€

https://www.gopas.sk/ibm-
qradar-siem-
foundations_bq104g

7 Certified Network Defender 
version 2

Účastník školenia získa vedomosti minimálne v nasledujúcich 
oblastiach:
- Zabezpečenie siete proti najčastejším hacking útokom
- Implementácia segmentáciu siete a zabezpečenie prístupu do siete 
pomocou 802.1x a WPA Enterprise vrátane správnej konfigurácie 
klientov
- Implementácia Smart Card pre bezpečné overovanie vo Windows 
prostredí
- Ochrana koncových systémov proti malware hrozbám
- Implementácia IDS/IPS pre sledovanie sieťovej komunikácie
- Implementácia Honeypot systémov a správne zabezpečenie ich 
prevádzky
- Sledovanie bezpečnostných udalosti

30 1 2 200 € 2 200 
€

https://www.gopas.sk/certified-
network-defender-version-
2_cndv2

8 Školenie k norme ISO 
20000:2018 Management 
služieb

Obsahom školenia budú minimálne nasledujúce oblasti:
- Predmet normy
- Citované dokumenty
- Termíny a definície
- Kontext organizácia
- Vedenie
- Plánovanie
- Podpora systému managementu služieb
- Prevádzka systému managementu služieb
- Hodnotenie výkonnosti
- Zlepšovanie

12 1 520 € 520 € https://www.gopas.sk/norma-
iso-20000-2018-management-
sluzieb_iso20000

9 CPENT - Certified 
Penetration Testing 
Professional

Po absolvovaní školenia by mal byť vyškolený zamestnanec schopný 
reálne vykonávať penetračné testovanie firemnej infraštruktúry a 
webových aplikácií na úrovní certifikačných skúšok CPENT, LPT a 
OSCP. Obsahom školenia bude minimálne:
-Prieskum cieľa (OSINT, vytipovanie slabých miest vo fyzickom 
zabezpečení, hardware útoky)
- Skenovanie a enumerácia (využívanie nmapu, DNS extraction, 
prieskum prostredia pomocou pasívnej analýzy okolitej a vlastnej 
prevádzky, zisťovanie topológie siete a cieľových segmentov)
- Malware deployment (Social engineering, USB útoky, Obfuscation, 
Covert channel)
- Pentesting Active Directory (Kerberos hacking, Kerberoasting, 
Golden Ticket, Lateral movement, Secret data extraction)
- Pivoting (Identifikácia filtrovania komunikácie, Základný a double 
pivoting)
- Exploitácia (Reverse engineering, Fuzzing, Buffer overflow)
- Privilege escalation (Analýza konfigurácie systémov, Identifikácia 
aplikácií a chýb v konfigurácii, Zneužívanie nájdených chýb)
- Web Pentesting (Enumerácia web serveru, Mapovanie aplikácie, 
Local a Remote file inclusion, Session management, Remote Code 
Execution, CSRF)
- IoT Hacking (Firmware extraction, Key extraction, Analýza 
komunikácie)

30 4 2 800 € 11 
200 €

https://www.gopas.sk/cpent-
certified-penetration-testing-
professional_cpent

https://www.gopas.sk/ibm-qradar-siem-foundations_bq104g
https://www.gopas.sk/ibm-qradar-siem-foundations_bq104g
https://www.gopas.sk/ibm-qradar-siem-foundations_bq104g
https://www.gopas.sk/certified-network-defender-version-2_cndv2
https://www.gopas.sk/certified-network-defender-version-2_cndv2
https://www.gopas.sk/certified-network-defender-version-2_cndv2
https://www.gopas.sk/norma-iso-20000-2018-management-sluzieb_iso20000
https://www.gopas.sk/norma-iso-20000-2018-management-sluzieb_iso20000
https://www.gopas.sk/norma-iso-20000-2018-management-sluzieb_iso20000
https://www.gopas.sk/cpent-certified-penetration-testing-professional_cpent
https://www.gopas.sk/cpent-certified-penetration-testing-professional_cpent
https://www.gopas.sk/cpent-certified-penetration-testing-professional_cpent


10 Kurz Ethical Hacker Obsahom kurzu budú tvoriť minimálne nasledujúce oblasti:
- Úvod do etického hackingu
- Rekognoskácia
- Skenovanie sietí
- Enumerácia
- Analýza zraniteľnosti
- Hackovanie systému
- Malvérové hrozby
- Sociálne inžinierstvo
- Session Hijacking
- Obchádzanie IDS, firewallov a honeypotov
- Hackovanie webových serverov
- Hackovanie webových aplikácií
- SQL Injection
- Hackovanie bezdrôtových sietí, mobilných platforiem a IoT
- Cloud Computing
- Kryptografia

30 5 2 330 € 11 
650 €

https://www.gopas.sk/certified-
ethical-hacker-v11_cehv11

11 FOR610: Reverse-
Engineering Malware: 
Malware Analysis Tools 
and Techniques FOR610 
OnDemand
GREM: GIAC Reverse 
Engineering Malware

Obsahom školenia bude minimálne v nasledujúce oblasti:
- Analýza súborov so škodlivými dokumentmi
- Analýza chránených spustiteľných súborov a analýza webového 
škodlivého softvéru
- Hĺbková analýza škodlivých skriptov prehliadača a hĺbková analýza 
škodlivých spustiteľných súborov
- Analýza malvéru pomocou forenznej analýzy pamäte a základov 
analýzy kódu a správania malvéru
- Koncepty zostavy kódu Windows pre spätné inžinierstvo a bežné 
charakteristiky škodlivého softvéru systému Windows

2 7,695 eur (školenie) + 850 
eur (certifikát) + 785 eur 
(prístup k učebným 
materiálom na 4 mesiace)

18 
660 €

https://www.sans.org/cyber-
security-courses/reverse-
engineering-malware-
malware-analysis-tools-
techniques/

Tabuľka č. 1 Zoznam odborných školení

4.3      Dátová vrstva

SÚČASNÝ STAV

Súčasný stav predstavuje dáta, ktoré sú spracovávané pre dve služby VJ CSIRT. Riešenie KBI prebieha prevažne nedigitalizovane, ad hoc, bez 
automatizovaného sledovania procesov s využívaním nekonzistentných informácií dostupných v digitálnej a papierovej forme.

            Aktuálne prevádzkovaný systém Achilles spracováva dáta digitalizovane.

https://www.gopas.sk/certified-ethical-hacker-v11_cehv11
https://www.gopas.sk/certified-ethical-hacker-v11_cehv11
https://www.sans.org/cyber-security-courses/reverse-engineering-malware-malware-analysis-tools-techniques/
https://www.sans.org/cyber-security-courses/reverse-engineering-malware-malware-analysis-tools-techniques/
https://www.sans.org/cyber-security-courses/reverse-engineering-malware-malware-analysis-tools-techniques/
https://www.sans.org/cyber-security-courses/reverse-engineering-malware-malware-analysis-tools-techniques/
https://www.sans.org/cyber-security-courses/reverse-engineering-malware-malware-analysis-tools-techniques/


Obrázok č. 8 Schéma dátovej vrstvy – súčasný stav

OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

VJ CSIRT pre zvýšenie efektivity spracovania dát či poskytovaných služieb vybuduje nástroj, ktorý pomôže digitalizovať všetky dáta, procesy a pracovné 
postupy centralizovaným spôsobom. Zároveň vznikne možnosť spracovávať centralizovane aj dáta služieb, ktoré VJ CSIRT v súčasnosti nemá procesne 
pokryté.

Dáta obsiahnuté vo vybudovaných súčastiach nebudú zverejňované či inak zdieľané mimo organizácie, ktorej dáta patria. Pokiaľ ide o zdieľanie dát, VJ 
CSIRT dáta poskytne len v rámci pravidiel TLP protokolu, v žiadnom prípade však nie verejne bez súhlasu vlastníka dát (po anonymizácii).



 
* Poznámka: Uvedené farebné značenie nie je previazané s farebným značením modulov dátovej vrstvy.

Obrázok č. 9 Prehľad stupňov dôvernosti informácií podľa tzv. TLP protokolu

 

Obrázok č. 10 Schéma dátovej vrstvy – budúci stav



4.4      Analytické údaje
  

VJ CSIRT všetky obdržané či vytvorené analytické údaje klasifikuje ako interné v rámci protokolu TLP ako RED alebo AMBER. Dáta nebudú poskytované 
iným službám vo verejnej správe ani verejnosti za účelom zachovania ochrany organizácií verejnej a štátnej správy.

V rámci nástroja a jeho modulov bude v budúcnosti toto riešenie získavať určité množstvo dát o organizáciách vo verejnej a štátnej správe z aktuálne 
budovaného systému VISKB.

ID Názov objektu evidencie pre 
analytické účely

Zoznam atribútov objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

1 Systém VISKB identifikátor organizácie, kontaktné informácie, informácie 
o infraštruktúre organizácie

- dataset obsahuje informácie o organizácií verejnej či štátnej 
správy v konštituencii VJ CSIRT.

Tabuľka č. 2 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav

 

4.5      Technologická vrstva

4.5.1       Prehľad technologického stavu

VJ CSIRT aktuálne nedisponuje dostatočnou infraštruktúrou pre prevádzku plánovaných riešení. V rámci projektu zvýšenia spôsobilostí VJ CSIRT vykoná 
VJ CSIRT doplnenie HW a SW výbavy pre stávajúcich aj nových zamestnancov pracujúcich na plánovanom nástroji, či v rámci systému Achilles.

Plánované navýšenie výkonu skenerov systému Achilles si vyžaduje dokúpenie fyzických serverov s konkrétnymi parametrami, či zaobstaranie súčastí pre 
plánovanú telefónnu ústredňu. V rámci zvýšenia možností systému Achilles ide zároveň o SW výbavu potrebnú pre ďalšie fungovanie služby.  Zároveň 
bude obstarané vybavenie potrebné pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, penetračné testovanie a podporu poskytovaných služieb VJ 
CSIRT. Detailný prehľad obstarávaného technologického vybavenia je súčasťou CBA.   



 

Obrázok č. 11 Schéma technologickej vrstvy – súčasný stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

V rámci nástroja a systému Achilles sa predpokladá nasledovný objem dát, ktorý vyšiel z analýzy aktuálneho objemu po prepočte na plánovaný výkon. 
Všetky súčasti budú spracovávať určité časti dát, kde sa predpokladá zvýšený tzv. traffic.



 

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet 25

Počet konkurentných interných používateľov v špičkovom 
zaťažení

Počet 25

Počet externých používateľov (internet) Počet 0

Počet externých používateľov používajúcich systém 
v špičkovom zaťažení

Počet 0

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdobie Počet KBI/PENTEST/Achilles max. 
200/rok

Objem údajov na transakciu Objem
/transakcia

1GB – 10GB 1GB Užívateľ – > Systém (formulár...)
10GB Súčasti systému medzi sebou 
(spracovávanie dát)

5GB Systém -> užívateľ (Generovanie reportu)

Objem existujúcich kmeňových dát Objem 20GB – 1TB (ročný prírastok 50GB)

Tabuľka č. 3 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek – budúci stav

 

4.5.3       Jazyková lokalizácia

 

Nasadený nástroj spolu so všetkými modulmi a vytvorenými návodmi bude lokalizovaný v slovenskom jazyku.

4.6      Bezpečnostná architektúra
 

 

Z bezpečnostného hľadiska sa VJ CSIRT rozhodla neuviesť konkrétne opatrenia pre zabezpečenie systémov a nástrojov pre poskytovanie služieb verejnej 
a štátnej správe, keďže všetky plánované súčasti budú integrované v infraštruktúre VJ CSIRT bez otvoreného prístupu organizácií v jeho konštituencii.

Systém Achilles spolu s nástrojom pre riadenie kybernetických bezpečnostných hrozieb bude v súlade s internými bezpečnostnými opatreniami a bude 
v maximálnej miere využívať bezpečnostnú architektúru infraštruktúry VJ CSIRT.

V rámci zabezpečenia bude ochranu dát zaisťovať:

Segmentácia siete
Správa užívateľských rolí
Správa užívateľských prístupov
Multifaktorová autentifikácia na sieťovej úrovni
Multifaktorová autentifikácia na systémovej úrovni



5.     ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
 

 

 

Stakeh
older

Kód 
projektu 

(z 
MetaIS)

Názov projektu Termín 
ukončenia 
projektu

Popis závislosti

MIRRI 
SR

N/A Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej 
bezpečnosti verejnej správy

05/2023 Integrácia na Vládny informačný systém kybernetickej 
bezpečnosti (VISKB)

MIRRI 
SR

N/A Národný systém riadenia incidentov kybernetickej 
bezpečnosti vo verejnej správe

03/2023 Časť informácií z národného systému zdieľaná so systémom 
evidencie bezpečnostných hrozieb

MIRRI 
SR

N/A Posilnenie  preventívnych  opatrení,  zvýšenie  rýchlosti  det
ekcie  a  riešenia incidentov

6/2026 Výmena údajov SIEM a Achilles

 

Tabuľka č. 4 Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom

 

 

6.     ZDROJOVÉ KÓDY
 

Vďaka návrhu národného projektu, ktorý počíta s interným vývojom plánovaných nástrojov priamo odbornými kapacitami VJ CSIRT sa zabezpečí, že 
zdrojové kódy k jednotlivým budovaným modulom budú automaticky vo vlastníctve MIRRI SR, konkrétne VJ CSIRT. Súčasťou zdrojových kódov bude aj 
spracovanie návodov, vďaka ktorým bude možné skripty v budúcnosti ďalej rozvíjať a modifikovať podľa potrieb a požiadaviek subjektov verejnej správy, 
resp. VJ CSIRT.

Uvedeným prístupom sa predchádza potenciálnemu vzniku „vendor lock-in“. Zároveň sa prispeje k budovaniu interného know-how, čo je dlhodobým 
cieľom MIRRI SR v oblasti správy ITVS. Zabezpečenie vytvorených zdrojových kódov bude v súlade so zákonom 95/2019 Z. z o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

7.     PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
 

Prevádzka je v súčasnosti zabezpečovaná pracovníkmi VJ CSIRT.

 

7.1      Prevádzkové požiadavky
 



1.  
2.  
3.  
4.  

Vzhľadom na interný vývoj nástrojov bude možné aj ich celkovú prevádzku a údržbu zabezpečovať internými kapacitami. VJ CSIRT bude zároveň 
správcom a prevádzkovateľom vybudovaného riešenia. Týmto prístupom sa zabezpečí vysoká úroveň dostupnosti a flexibility riešenia zabezpečenia 
prevádzky. Zároveň sa minimalizujú problémy spojené so zabezpečovaním servisu a údržby systému aj po ukončení projektu, v priebehu udržateľnosti 
projektu. Podpora na úrovni L1, L2 a L3 bude rovnako riešená internými kapacitami VJ CSIRT. Stanovená dostupnosť produkčného prostredia je 99,0 %.

 

 

 

8.     POŽIADAVKY NA PERSONÁL
 

Projektový tím bude zložený:

ID Meno a Priezvisko Oddelenie Rola v projekte

1. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT Projektový manažér

2. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu SKB Asistent PM

3. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT Kľúčový používateľ

4. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT IT architekt

5. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT IT analytik

6. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT Manažér kvality

7. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT Vlastník procesov

8. Bude definovaný najneskôr v čase predloženia prvej žiadosti o platbu VJ CSIRT Vývojár v oblasti KIB

 

Tabuľka č. 5 Zloženie projektového tímu

Projektový tím bude tvorený prijímateľom projektu.

9.     Pracovné náplne

Na strane prijímateľa bude ustanovený riadiaci výbor a projektový tím.

Členovia Riadiaceho výboru:

Predseda Riadiaceho výboru,
Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informatickej bezpečnosti,
Riaditeľ odboru Vládnej jednotky CSIRT,
Zástupca Dodávateľov (bude doplnený až po uzavretí zmlúv/ voliteľný člen bez hlasovacieho práva).

 

 

Projektový manažér



Zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, 
neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých 
(ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených 
zástupcom dodávateľa.
Zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, 
sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový 
manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.
Zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým 
súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je 
hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

Kľúčový používateľ

Zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu.
Zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, 
požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.
Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu 
projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít 
produktov a je súčasťou projektových tímov.

IT analytik

Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, 
technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy 
softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.
Analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model 
systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.
Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a analyzuje existujúce 
podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu 
procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na 
realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.
Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov, 
legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov. Navrhuje a prerokúva 
koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s 
návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.
Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú 
(design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad).

IT architekt

Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie 
architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.
Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných 
technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru 
informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej 
prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.
Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať 
konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom 
riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. 
Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej 
služby/riešenia.

Manažér kvality

Zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je zodpovedný za úvodné 
nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových výstupov. Sleduje a hodnotí 
kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo 
nepravidelných správ/záznamov.



Plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie 
systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich 
plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.
Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy riadenia kvality tak, aby 
výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces zabezpečenia kvality vykonáva 
správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami.

Vlastník procesov

Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane 
zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a 
naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a 
prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia 
vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.
Zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu. Definuje 
očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na bezpečnosť. Definuje 
merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník procesov schvaľuje akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných 
projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť 
ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

 

10.  IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Predpokladá sa implementácia pomocou agile metodológie v zmysle vyhlášky č. 85/20202 Z. z. o projektovom riadení. Vzhľadom na plánovanú dĺžku 
implementácie celého projektu a využívanie interných kapacít, je možné projekt implementovať ako celok, t. j. všetky výstupy (produkty) a plánované 
moduly nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb paralelne s následnou integráciou do jedného celku alebo čiastkovo – rozdelením projektu na 
jednotlivé výstupy.

 



 

Obrázok č. 12 Harmonogram aktivít pre implementáciu projektu
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