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Úvod  

V súčasnosti sa digitálne informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“) stávajú kritickou infraštruktúrou 
spoločnosti a zaistenie ich spoľahlivého fungovania (t.j. dosiahnutie a udržiavanie potrebnej úrovne kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“) je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia chodu jednotlivých organizácií i 
celej spoločnosti.  
Dostatočná úroveň KIB sa vzťahuje na celý digitálny ekosystém zahŕňajúci aj programové a aplikačné vybavenie, údaje, 
informácie, ale aj podpornú infraštruktúru, vlastníkov, operátorov, používateľov i správcov informačných systémov a 
IKT, relevantné právne normy, koncepcie, stratégie, technické štandardy, interné predpisy a pod.  
Dôveryhodné poskytovanie služieb umožňuje iba bezpečná a odolná infraštruktúra. Kľúčové je preto zamerať sa na 
riadenie a monitorovanie kybernetických rizík, ochranu citlivých údajov v spravovaných informačných systémoch 
verejnej správy (ďalej len „ISVS“) a na zabezpečenie toho, aby občania pri online prístupe dôverovali digitálnemu 
ekosystému verejnej správy z pohľadu bezpečnosti vlastnej digitálnej identity a ochrany webových transakcií. Je preto 
potrebné pokračovať vo vytváraní podmienok na presadzovanie opatrení KIB do praxe v našej organizácii s dosahom 
na celú verejnú správu. 
 
Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti je súčasťou bezpečnostnej dokumentácie v súlade so zákonom č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v kontexte požiadavky §2 ods. (1) písm. a) a zároveň Prílohy č. 1 k vyhláške č. 
362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie 
a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. Zároveň je spracovaná v kontexte požiadaviek medzinárodnej normy 
ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002. 
Daná bezpečnostná stratégia slúži ako metodika a návrh, ako môžeme pristupovať k jej spracovaniu. Všetky spomenuté  
príklady a opatrenia je potrebné upraviť a prispôsobiť v kontexte pôsobenia konkrétnej organizácie. 
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Určenie bezpečnostných cieľov z hľadiska kybernetickej bezpečnosti 

Bezpečnostné ciele a opatrenia vyplývajú z aktuálnej analýzy rizík spracovanej v organizácii. Značný vplyv má 
aj aktuálny stav kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii. Uvádzame príklady možnej formulácie 
cieľov kybernetickej bezpečnosti.  

1. Organizácia definuje bezpečnostné ciele KIB nasledovne: 

a) aktualizovať klasifikáciu informácií a aktív používaných v organizácii, 

b) zabezpečiť súlad s platnou legislatívou v oblasti KIB, 

a) spracovať komplexnú bezpečnostnú dokumentáciu v oblasti KIB, ktorá je vyžadovaná v rámci 
platnej legislatívy, 

b) implementovať technické, organizačné a personálne opatrenia tak, aby boli dodržané 
bezpečnostné opatrenia v súlade s platnou legislatívou v oblasti KIB, 

c) zabezpečiť ochranu osobných údajov pred odcudzením, odhalením, stratou, poškodením, 
nepovereným prístupom, resp. modifikáciou a pred akoukoľvek manipuláciou nepoverenými 
osobami, 

d) zabezpečiť kontinuitu prevádzkových procesov, činností prevádzkovaných pomocou 
informačných systémov v prípade útoku alebo zlyhania informačného systému a to takým 
spôsobom, aby sa z hľadiska kybernetickej bezpečnosti: 

- zabránilo strate údajov, 

- zachovala sa dôvernosť dát, 

- zachovala sa integrita dát, 

- zabezpečila sa dostupnosť dát, 

e) zabezpečiť hodnovernosť (autentickosť) dát. 

Pri každom z bezpečnostných cieľov KIB by mal byť uvedený aj termín splnenia, potrebné finančné, 
personálne a materiálne zdroj a tiež zodpovedná osoba za plnenie jednotlivých cieľov.  

 

Určenie spôsobu vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania 
dosahovania bezpečnostných cieľov, spôsobov priebežného hodnotenia ich primeranosti 
a spôsobov kontroly postupov využívaných na dosahovanie bezpečnostných cieľov.  

Spôsob vyhodnocovania bezpečnostných cieľov, kritérií vyhodnocovania dosahovania bezpečnostných 
cieľov, spôsobov priebežného hodnotenia ich primeranosti a spôsobov kontroly postupov využívaných na 
dosahovanie bezpečnostných cieľov sú uvedené v jednotlivých špeciálnych bezpečnostných politikách KIB 
organizácie. Špeciálne politiky sú prijaté pre konkrétne oblasti KIB a následne na ne nadväzujú  interné 
smernice, postupy a metodiky pre konkrétne oblasti. Pre jednotlivé bezpečnostné ciele a bezpečnostné 
opatrenia musia byť podrobne spracované kľúčové indikátory výkonnosti (angl. key performance indicators, 
skr. „KPI“), ktoré tvoria súčasť analýzy rizík v organizácii.  
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Je potrebné spracovať harmonogram implementácie, ktorý slúži na efektívnu kontrolu postupu využívaného 
na dosiahnutie bezpečnostných cieľov. Harmonogram implementácie môže byť uvedený v tabuľke pre 
jednotlivé ciele osobitne, podľa príkladu uvedeného nižšie. 
 

Primárny 
cieľ 

Názov cieľa 

Priorita Čiastkové 
ciele 

Termín Zdroje Stav realizácie Zodpovedná osoba 

   Technické Finančné Personálne   

1.        

2.        

3.        

4.        

 
 

Určenie úlohy štatutárneho orgánu prevádzkovateľa základnej služby pri zabezpečovaní 
kybernetickej bezpečnosti a vyhlásenie o záväzku o podpore kybernetickej bezpečnosti. 

Úlohy štatutárneho orgánu prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „PZS“) vrátane vyhlásenia o záväzku 
o podpore KIB sú publikované buď v samostatnej špeciálnej bezpečnostnej politike, internej smernici, alebo 
v špecifickej časti v rámci hlavnej Bezpečnostnej politiky KIB. 

 

Určenie všeobecných a špecifických zodpovedností a povinností v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a určenie príslušných bezpečnostných rolí potrebných na riadenie 
kybernetickej bezpečnosti  

Všeobecné a špecifické zodpovednosti a povinnosti v oblasti KIB a určenie príslušných bezpečnostných rolí, 
ktoré sú potrebné na riadenie KIB. Je potrebné určiť rozsah činností, kompetencií a úloh; a rozdeliť role na 
riadiacu zložku, výkonnú zložku a kontrolnú zložku. Riadiaca zložka je priamo riadená PZS a kontrolná zložka 
je nezlučiteľná so všetkými ostatnými zložkami. Toto rozdelenie musí byť deklarované v Bezpečnostnej 
politike KIB. V organizácii je potrebné vytvoriť a obsadiť pracovnú pozíciu manažéra kybernetickej 
bezpečnosti a zároveň vytvoriť aj Bezpečnostný výbor. 

 

Určenie základného rámca na riadenie aktív podľa §6 

Základný rámec na riadenie aktív, od ktorých závisí činnosť sietí a informačných systémov je uvedený v 
Bezpečnostnej politike KIB v špecifickej časti, ako aj v politike riadenia aktív. 

 

Určenie základného rámca riadenia rizík podľa § 6 v súvislosti s aktívami 

Základný rámec riadenia rizík v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí činnosť sietí a informačných systémov 
a určenie bezpečnostných opatrení v závislosti od identifikovaných rizík, je uvedený v Bezpečnostnej politike 
KIB v špecifickej časti, a tiež aj v analýze rizík. 

Súvisiaca kontinuita prevádzkových činností je uvedená v Bezpečnostnej politike KIB v špecifickej časti. 
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Určenie rozsahu a periodicity overovania stavu kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom  
auditu kybernetickej  bezpečnosti   

Rozsah a periodicita overovania stavu KIB prostredníctvom  auditu kybernetickej  bezpečnosti  vrátane  
zhodnotenia  súladu  bezpečnostnej  stratégie a bezpečnostných politík s požiadavkami zákona, iného 
všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorných predpisov a zmluvnými záväzkami, je definovaný v 
Bezpečnostnej politike KIB. Periodicita auditu kybernetickej bezpečnosti je daná platnou legislatívnou. 

Postup a zodpovednosti pri revízii bezpečnostnej dokumentácie 

Postup a zodpovednosti pri revízii bezpečnostnej dokumentácie schvaľovanej PZS vrátane periodicity 
pravidelných revízií a jej aktualizácií po každej významnej zmene, ako aj z dôvodov mimoriadnych revízií, je 
uvedený v Bezpečnostnej politike KIB v špecifickej časti.  

Princípy dobrej praxe sú deklarované v Bezpečnostnej politike KIB v časti Pravidlá správania a dobrej praxe - 
bezpečnostná politika. 

Riadenie súladu s legislatívou je súčasťou Bezpečnostnej politiky KIB v časti Riadenie súladu – bezpečnostná 
politika. 

Harmonogram implementácie bezpečnostných opatrení 

Harmonogram implementácie kľúčových bezpečnostných opatrení: 
Bezpečnostné 

opatrenie 
Názov kľúčového bezpečnostného opatrenia 

Popis 
implementácie 

Termín Zdroje Stav 
implementácie 

Zodpovedná 
osoba 

  Technické Finančné Personálne   

       

       

       

       

 

Plánované úlohy pre nasledujúce obdobie: 
Priorita Názov 

úlohy 
Termín Zdroje Stav realizácie Zodpovedná osoba 

   Technické Finančné Personálne   

1.        

2.        

3.        

4.        

 
 


