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Čo má obsahovať Politika kybernetickej a informačnej
bezpečnosti pre II. a III. kategóriu ISVS a ako ju vypracovať
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Manažérske zhrnutie
Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti, skrátene Bezpečnostná politika, je základný dokument, na ktorom je
postavený systém riadenia informačnej (a kybernetickej) bezpečnosti organizácie. Vychádza zo všeobecnejšej stratégie
kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB) organizácie, ktorá rámcovo definuje stav a ciele organizácie v KIB.
Bezpečnostná politika rozpracováva Stratégiu do väčších podrobností: obsahuje deklaráciu vedenia organizácie
o význame KIB pre organizáciu, hlavných cieľoch organizácie v KIB a záväzok vedenia presadzovať Politiku KIB a vytvárať
pre jej implementáciu podmienky. Následne rozoberá jednotlivé oblasti KIB, identifikuje pre každú hlavné problémy,
ktoré bude organizácia musieť riešiť.
Požiadavky na vypracovanie Bezpečnostnej politiky a špecifikácia jej obsahu sú definované vo vyhláškach [2][4]
a odlišujú sa najmä úrovňou podrobnosti od Bezpečnostnej politiky popísanej v normách [7][9][10]. V tomto
dokumente sme zosúladili požiadavky na Bezpečnostnú politiku a vypracovali návrh Bezpečnostnej politiky pre správcu,
prevádzkujúceho ITVS (konkrétne ISVS) II. alebo III. kategórie s podrobnými komentármi. Súčasťou návrhu
Bezpečnostnej politiky je aj návrh špeciálnych bezpečnostných politík a dokumentov, ktoré dopĺňajú a rozpracovávajú
Bezpečnostnú politiku.
Tento dokument je určený správcom ISVS II. a III. kategórie a má slúžiť ako návod na vypracovanie a následné
rozpracovanie Bezpečnostnej politiky pre organizáciu správcu.

1

Úvod

Digitálne informačné a komunikačné technológie (d-IKT) sú kritickou infraštruktúrou spoločnosti a to nielen na
globálnej ale aj na lokálnej úrovni. Je prirodzeným záujmom organizácie (štátu) zaistiť bezproblémové fungovanie
jej/jeho d-IKT, od ktorých závisí plnenia úloh organizácie a výkon funkcií štátu.
Štát viacerými zákonmi upravil povinnosti prevádzkovateľov/vlastníkov pri správe a zaisťovaní ochrany informačných
a komunikačných systémov (IKS)1, ktoré sú pre fungovanie štátu dôležité.
Informačné systémy verejnej správy (ISVS) patria vzhľadom na úlohu, ktorú plnia, medzi dôležité systémy a ich
prevádzku považuje Zákon o kybernetickej bezpečnosti (zákon o KB) [1]1] za prevádzkovanie základnej služby. ISVS je
aj informačnou technológiou verejnej správy a vzťahujú sa naň tiež ustanovenia
a zákona o informačných
technológiách vo verejnej správe (zákon o ITVS) [3], a v menšej miere aj ustanovenia iných zákonov.
Oba zákony [1][3] a ich vykonávacie predpisy [2][4] podrobne špecifikujú (okrem iného) aj povinnosti prevádzkovateľa
základnej služby a správcu ISVS2 pri zabezpečovaní ochrany ISVS a podľa zákona o ITVS aj všetkých systémov, ktoré
spravujú.
Oba zákony vychádzajú z medzinárodných noriem radu ISO/IEC 27000 a ich požiadavky na správcu ISVS smerujú
k vytvoreniu systematického riešenia bezpečnosti ISVS. Požiadavku na systematické riešenie v podobe systému riadenia
informačnej bezpečnosti (ISMS) vzťahujúceho sa na všetky IKS, ktoré má organizácia spravujúca ISVS explicitne
sformuloval zákon o ITVS (pozri § 19, ods. (1) Zákona o ITVS [3], ktorý obsahuje požiadavku na správcu ISVS zaviesť
a udržiavať v organizácii systém riadenia informačnej bezpečnosti3, ktorý sa podľa § 21, ods. (3), písm. b) bod 2.
vzťahuje na všetky informačné systémy, ktoré sú v jeho správe).
Systém riadenia informačnej bezpečnosti (anglicky ISMS, z „information security management system“) je podrobne
popísaný v norme ISO/IEC 27001 [6] a bezpečnostné opatrenia, pomocou ktorých sa majú požiadavky na ISMS
na ich označenie sa používa aj pojem systémy a siete, pričom pod pojmom systémy sa chápu tak technické systémy založené na
IKT, ako aj informačné systémy
2
správca ISVS je z hľadiska zákona o KB prevádzkovateľom základnej služby, ktorou je prevádzkovanie ISVS
3
ide o široko používaný technický termín (anglický názov je Information security management system, ISMS), ktorý nebudeme
upravovať rozširovaním o pojem kybernetickej bezpečnosti; po vecnej stránke však ISMS pokrýva rovnako oblasť inforrmačnej ako
aj kyberntickej bezpečnosti
1
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implementovať sú predmetom normy ISO/IEC 27002 [7]. ISO normy síce neuvádzajú, ako vytvoriť ISMS (iba definujú,
aké požiadavky musí spĺňať), podrobný návod však poskytujú nemecké štandardy [9][10] a Grundschutz kompendium
[11], z ktorých vychádza aj metodický materiál [5].
Zaistenie potrebnej úrovne ochrany IKS a informácií, ktoré sa v nich spracovávajú, je dlhodobý a komplexný proces,
ktorý si vyžaduje zohľadnenie požiadaviek na informačnú bezpečnosť v jednotlivých činnostiach organizácie, primerané
zapojenie všetkých osôb, ktoré majú prístup k IKS a informáciám organizácie a nezanedbateľné zdroje (ľudí, čas,
techniku a peniaze).
Informačná bezpečnosť musí zohľadňovať legislatívne požiadavky, poslanie organizácie, činnosti, ktoré organizácia
vykonáva, podmienky, v ktorých pôsobí, ľudí, ktorí v nej pracujú, technické a programové vybavenie a ľudí, ktorí sa o IKS
organizácie starajú. Napriek tomu, že existujú odporúčané postupy a podrobný (všeobecný) popis výsledného riešenia,
organizácia bude musieť prispôsobiť univerzálne riešenia svojim podmienkam a potrebám.
Základom pre formalizáciu týchto podmienok a potrieb je Stratégia kybernetickej a informačnej bezpečnosti4, ktorá
popisuje poslanie organizácie, úlohy, ktoré jej z toho vyplývajú a činnosti, ktoré na plnenie úloh vykonáva, zdroje, ktoré
na to potrebuje, hlavné ciele v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a spôsob, ako ich dosiahnuť. (Stratégia
kybernetickej a informačnej bezpečnosti bude popísaná v samostatnom materiáli [14]).
Kľúčovým dokumentom samotného systému riadenia informačnej bezpečnosti je však Politika kybernetickej
a informačnej bezpečnosti (krátko Bezpečnostná politika), ktorá tvorí základ pre celú vnútornú legislatívu kybernetickej
a informačnej bezpečnosti organizácie. Bezpečnostná politika rozpracováva Stratégiu KIB a bude podrobne popísaná
v druhej kapitole tohto dokumentu.
Tento dokument je určený správcom ISVS a tam kde už boli ustanovení, aj manažérom kybernetickej a informačnej
bezpečnosti organizácie prevádzkujúcej ISVS II. a III. kategórie (podľa vyhlášky [4]) a má im pomôcť vypracovať
a spravovať Politiku kybernetickej a informačnej bezpečnosti organizácie.
Predpokladáme, že čitateľ má aspoň základné vedomosti o informačnej (a kybernetickej) bezpečnosti. Ak v tejto oblasti
pociťuje nedostatky, ako študijný materiál odporúčame učebnicu [15].
Upozorňujeme, že bezpečnostná politika môže stanoviť len základné princípy, hlavné ciele a organizáciu kybernetickej
a informačnej bezpečnosti v organizácii, ale nemôže ísť do väčších podrobností. Jej ustanovenia budú detailne
rozpracované v dokumentoch nižšej úrovne (špeciálnych bezpečnostných politikách, bezpečnostných štandardoch,
praktikách, prevádzkových poriadkoch a ďalších metodických aj prevádzkových materiáloch). Dokumentami 2. úrovne,
rozpracovávajúcimi bezpečnostnú politiku sa budeme zaoberať v 3. kapitole.

2

Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Najprv doriešime terminologický problém – pojmy kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Informačná bezpečnosť je
starší pojem, pojem kybernetická bezpečnosť sa objavil až v súvislosti so zavedením a rýchlym rozšírením pojmu
kybernetický priestor (cyberspace).
Informačná bezpečnosť je primárne5 multidisciplinárna oblasť, ktorá sa zaoberá hrozbami voči informácii a hľadaním
spôsobov, ako informáciu pred danými hrozbami chrániť. Takto široký predmet skúmania (informácia môže byť
zaznamenaná v listinnej podobe, prenášaná elektronicky, alebo pomocou optických signálov, uložená v počítači, alebo
ľudskom mozgu; hrozby môžu byť prírodné vplyvy, technické poruchy, ľudské chyby, úmyselná ľudská činnosť) zahŕňa
aj predmety skúmania špecializovanejších bezpečnostných disciplín.
Základný pojem kybernetickej bezpečnosti, kybernetický priestor, nemá síce všeobecne akceptovanú definíciu, ale jeho
jadrom je Internet, a systémy a siete pripojené k Internetu. O tom, či doň patria informácie, ktoré sa v systémoch
vzťah medzi kybernetickou a informačnou bezpečnosťou aj používanie pojmu kybernetická a informačná bezpečnosť vysvetlíme v
2. kapitole
5
tento pojem sa používa ešte v ďalších dvoch významoch – ako stav systému, organizácie (úroveň informačnej bezpečnosti
organizácie) a ako činnosť zameraná na dosiahnutie požadovaného stavu (manažment informačnej bezpečnosti)
4
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spracovávajú, prenášajú sieťami, ľudia, ktorí s týmito systémami pracujú, pravidlá pre správu systémov a pod., prebieha
doteraz v odbornej komunite diskusia.
Nemecký štandard [9] chápe kybernetickú bezpečnosť ako IT bezpečnosť kybernetického priestoru a teda ako
podoblasť informačnej bezpečnosti.6
Napriek terminologickým nejasnostiam je zrejmé, že sa pri ochrane nejakého dôležitého systému nestačí obmedziť len
na jeho samotný hardvér a programové vybavenie, pretože narušiť systém možno aj útokom na podpornú
infraštruktúru, obmedzením zdrojov potrebných na jeho prevádzku a v širšom kontexte (organizácia, štát) je
irelevantné, či bezpečnostný incident spôsobilo narušenie informácie v IT systémoch, alebo mimo nich. Preto budeme
využívať know-how štandardov informačnej bezpečnosti a pri ochrane IKS uplatňovať holistický7 prístup. Aby zakaždým
nebolo potrebné vysvetľovať terminologické rozdiely, budeme namiesto pojmov informačná bezpečnosť, kybernetická
bezpečnosť používať pojem kybernetická a informačná bezpečnosť (skrátene KIB), s výnimkou technických termínov,
kde sa používa len pojem informačná bezpečnosť a ich rozšírenie o kybernetickú bezpečnosť by to mohlo viesť
k prípadnému nedorozumeniu.

3

Stratégia KIB a Politika KIB

Zákon o KB [1] vyžaduje vypracovanie a priebežnú aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľov
základných služieb a vo vyhláške [2] bližšie špecifikuje účel a obsah/štruktúru bezpečnostnej dokumentácie. Podľa
vyhlášky [2] je prevádzkovateľ základnej služby (správca ISVS) povinný vypracovať (okrem iných dokumentov)
Bezpečnostnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti8 a na jej základe9) vypracovať bezpečnostné politiky. Zákon o ITVS
spomína bezpečnostnú politiku ako možnú formu základného dokumentu systému riadenia informačnej bezpečnosti
organizácie. Vo vyhláške [4]10 sa ako prvé z povinných bezpečnostných opatrení v oblasti organizácie KIB pre kategóriu
II. a III. uvádza vypracovanie Politiky KIB a rámcovo špecifikuje jej obsah. Z toho je zrejmé, že Politikou treba začať.
Politika informačnej bezpečnosti (skrátene Bezpečnostná politika) je základným dokumentom systému manažmentu
informačnej bezpečnosti, ktorý definuje hlavné ciele organizácie v kybernetickej a informačnej bezpečnosti , postoj
vedenia organizácie k problematike a spôsob, akým chce organizácia stanovené ciele naplniť. Súčasné normy
nespomínajú Stratégiu informačnej bezpečnosti, jej úlohu plní práve Bezpečnostná politika.
Stratégiou KIB a štruktúrou bezpečnostnej dokumentácie sa budeme zaoberať v samostatnom dokumente [14]. Na
tomto mieste uvedieme len základné informácie, ktoré čitateľ potrebuje na to, aby vedel, aká je úloha Politiky KIB a aký
je jej vzťah k ostatným dokumentom, ktoré organizácia pri riešení KIB potrebuje vytvoriť.
Stratégia kybernetickej a informačnej bezpečnosti obsahuje dlhodobé ciele organizácie v KIB a spôsob, akým ich
organizácia hodlá dosiahnuť. Ciele vychádzajú z poslania organizácie, úloh, ktoré organizácia plní, všeobecných
podmienok, v ktorých organizácia pôsobí (právnych, ekonomických, bezpečnostných a pod.), úlohy, ktoré v činnosti
organizácie zohrávajú informačné a komunikačné systémy (IKS) a stavu KIB v organizácii. Stratégiu formuluje a schvaľuje
vedenie organizácie (pripravujú ju interní a/alebo externí odborníci v spolupráci s vedením organizácie) a slúži na
orientáciu pri plánovaní krokov na dosiahnutie stanovených cieľov.
6

Since the electronic processing of information is omnipresent in virtually all areas of our lives, distinguishing between whether
information is processed using information technology, communications technology, or on paper is no longer up-to-date. The term
“information security” instead of IT security is therefore more comprehensive and more appropriate. However, it should be
noted that the term “IT security” still is frequently used in the literature (among other things, because it is shorter), even if
“information security” often is what is meant. The field of action of classical IT security is expanded to the entire cyberspace
under the term “cyber security”. This term includes the entire information technology connected to the Internet and comparable
networks and also includes communications, applications, processes, and processed information based thereon.
7
celostný, komplexný, pokrývajúci celok
8
špecifikovanú v §3 a prílohe 1 A Vyhlášky [2]
9
§3 ods 1 Vyhlášky [2]
10
Špecificky Príloha 2 A
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Nástrojmi implementácie Stratégie KIB sú bezpečnostný projekt a Politika KIB [9]. V Politike KIB sú zdokumentované a
rámcovo11 rozpracované všetky podstatné body Stratégie KIB. Podstatná je deklarácia vedenia organizácie o význame
KIB pre organizáciu stratégii KIB (uvedenej v Politike KIB) a odhodlanie vedenia organizácie KIB v organizácii
presadzovať.
Vzhľadom na obmedzený rozsah Politiky KIB a rozsah problematiky KIB, Politika nemôže dostatočne podrobne pokryť
všetky oblasti KIB (stanoviť pravidlá) a dať návody, ako stanovené pravidlá prakticky uplatňovať. Politiku KIB
rozpracovávajú pre konkrétne oblasti špeciálne politiky KIB (podrobnejšie sa im venujeme v časti 3) a konkrétne postupy
by mali byť uvedené v dokumentoch tretej úrovne, bezpečnostných praktikách, alebo v metodických materiáloch,
príručkách pre používateľov.
Pre úplnosť ešte uvedieme, že Stratégia KIB sa v organizácii reálne implementuje [9] pomocou
 organizácie KIB v organizácii
 pravidlá, príkazy,
 procesy, pracovné postupy,
 organizačné štruktúry;
 bezpečnostých projektov
 popis oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje,
 analýza rizík,
 návrh a implementácia opatrení.

3.1 Zosúladenie požiadaviek na obsah Politiky KIB
Záväzné požiadavky v KIB správcu ISMS kladú zákony
1) Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKB)
2) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných
opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
3) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
4) Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou
sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej
správy.
V záujme kompatibility a na nej závislej interoperability s inými systémami, je požiadavky vyššie uvedených právnych
noriem potrebné zosúladiť s medzinárodnými normami. Súlad s normami je dôležitý aj preto, že
 Národné právne normy vychádzajú z medzinárodných technických noriem,
 splnenie požiadaviek sformulovaných v právnych normách si vyžaduje detailnejšie rozpracovanie, ktoré
obsahujú práve technické normy.
Politika KIB je základný dokument, na ktorom je postavený systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) organizácie.
Východiskom pre tvorbu Politiky KIB sú ISO normy [6][7] a štandardy nemeckého BSI [9][10], ktorých požiadavky na
Bezpečnostnú politiku tvoria povinný rámec (obsahujú všetky požiadavky potrebné na to, aby bolo možné v organizácii
vytvoriť fungujúci ISMS), ktorý je doplnený požiadavkami zákonov a vyhlášok.
Politika KIB by podľa uvedených noriem mala obsahovať
1) vymedzenie, že
a. ide o najvyššie postavenú politiku (postavenie v hierarchii dokumentov bezpečnostnej dokumentácie)
b. sa vzťahuje na celú organizáciu a všetky osoby, ktoré pristupujú k informačných a komunikačným
systémom organizácie,
miera podrobnosti by nemala zasa byť príliš veľká, aby Politika KIB nebola príliš rozsiahla a aby čitateľ získal predstavu o
celkovom riešení KIB v organizácii a oblastiach KIB, ktoré sa ho týkajú.
11
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c. vychádza zo Stratégie KIB organizácie a je vypracovaná v súlade s normami, zákonmi a výhláškami
2) deklaráciu vedenia organizácie, ktorá
a. zdôrazní význam informačných a komunikačných systémov pre organizáciu a potrebu zaistiť ich
primeranú ochranu,
b. definuje hlavné ciele KIB v organizácii vo vzťahu k hlavným úlohám a IKS, ktoré sa pri ich plnení
používajú,
c. vyjadrí odhodlanie vedenia organizácie presadzovať Bezpečnostnú politiku v organizácii a záväzok
vedenia vytvoriť pre jej implementáciu v organizácii potrebné podmienky.
3) princípy, z ktorých Bezpečnostná politika vychádza, resp. ktoré sa v nej budú uplatňovať,
4) popis organizačnej štruktúry KIB a základných bezpečnostných rol v organizácii,
5) metódu analýzy rizík a mieru akceptovateľného rizika,
6) povinnosť všetkých zamestnancov a externých spolupracovníkov dodržiavať ustanovenia Bezpečnostnej
politiky a v miere primeranej ich pracovnému zaradeniu prispievať k presadzovaniu KIB v organizácii,
7) povinnosť organizácie priebežne, pravidelne a systematicky zvyšovať bezpečnostné povedomie zamestnancov,
8) zodpovednosť za systematické riešenie bezpečnostných incidentov, vrátane disciplinárneho dopadu pri
porušení Bezpečnostnej politiky zamestnancom
9) zoznam špeciálnych bezpečnostných politík, rozpracovávajúcich ustanovenia Politiky KIB v jednotlivých
oblastiach,
10) úlohy organizácie pri zaisťovaní kontinuity činnosti,
11) definovanie pravidelnosti, požiadaviek a zodpovedností súvisiacich s vykonávaním auditu,
12) procesy, podporujúce a zaisťujúce správu a revízie Bezpečnostnej politiky.
Vyhlášky [2][4] obsahujú viacero požiadaviek na Bezpečnostnú politiku, ktoré idú nad rámec stanovený normami.
Najmä požiadavka vyhlášky [4]12
Vypracovanie a implementácia interného riadiaceho aktu Politika kybernetickej bezpečnosti
a informačnej bezpečnosti, ktorý je pre organizáciu správcu záväzný a obsahuje najmenej...
2. základné zásady a opatrenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v štruktúre oblastí
definovaných touto vyhláškou
by viedla k neúmerne rozsiahlej a tým aj ťažko čitateľnej Bezpečnostnej politike, ktorá má byť určená aj laickým
používateľom IKS organizácie. Tento problém riešime vytvorením hierarchickej štruktúry navzájom prepojených
bezpečnostných politík. Základné požiadavky na KIB sú uvedené v Politike KIB a konkrétnejšie požiadavky budú
rozpracované v špeciálnej politike, alebo podľa charakteru požiadavky v inom dokumente bezpečnostnej
dokumentácie, na ktoré sa Politika KIB bude odvolávať.

3.2 Ako zabezpečiť vypracovanie Politiky KIB
Vychádzame z toho, že na základe príslušnosti ku kategórii II alebo III bude musieť Politiku KIB v krátkom čase
vypracovať niekoľko sto organizácií. Ak má mať vypracovanie politiky zmysel (teda má byť základom pre budovanie
systému riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii), táto povinnosť sa nemôže splniť iba formálne, vyplnením
niekoľkých údajov o organizácii v šablónovej Politike KIB. Bude sa potrebné pozrieť na úlohy, ktoré organizácia plní,
informácie, ktoré na to používa, systémy, v ktorých sa táto informácia spracováva, a stanoviť si v politike realistické
ciele, ako sa s kybernetickou a informačnou bezpečnosťou dostať na potrebnú úroveň a zároveň splniť zákonné
požiadavky. Tu si treba najmä uvedomiť že Politika KIB je síce základ, ale nie celkové riešenie KIB v organizácii; že ju
bude potrebné rozpracovať a najmä implementovať v podobe systému opatrení. Organizácia preto bude potrebovať
vlastných ľudí, ktorí sa postupne naučia rozumieť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, aby vedeli riešiť špecifické
problémy KIB svojej organizácie.
12
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Pokiaľ ide o samotnú politiku, ideálne by bolo, keby organizácia mala odborníka na kybernetickú a informačnú
bezpečnosť, ktorého by mohla poveriť úlohou koordinovať vypracovanie politiky KIB, pretože v jeho osobe by sa spojila
znalosť organizácie a znalosť problematiky KIB.
Ak organizácia vlastného odborníka v KIB nemá, mohla by si najať externého odborníka a nechať si ním vypracovať
Politiku KIB. Bude ho však problém zohnať, nebude lacný a aj v takom prípade bude musieť organizácia rátať s tým, že
sa na vypracovaní politiky budú musieť podieľať vlastní ľudia z organizácie, pretože externý odborník nemá šancu
dostatočne poznať pomery v organizácii. Zadaním externého odborníka tak je skôr koordinovať a metodickyaktivitu pri
vypracovaní Politiky KIB
Ak organizácia nemá vlastného odborníka na KIB a nechce hľadať externého odborníka, môžesa pokúsiť vypracovať si
Politiku KIB sama. To nie je nereálna úloha, lebo Politika KIB je vysokoúrovňová, nezachádza do technických detailov
a podstatná pre ňu je znalosť pomerov v organizácii. Organizácia môže poveriť niektorého manažéra, aby zo
zamestnancov organizácie vytvoril pracovnú skupinu, ktorá vypracuje Politiku KIB. Členmi tejto pracovnej skupiny by
mali byť vedúci (alebo nimi poverení) zamestnanci IT (bezpečnosť IT), personálneho (bezpečnosť ľudských zdrojov),
právneho (pracovné zmluvy, zmluvy s tretími stranami, znalosť legislatívy a tvorby právnych predpisov), správy budov
(fyzická bezpečnosť), človek zodpovedný za ochranu osobných údajov, človek zodpovedný za krízové riadenie
(manažment kontinuity činnosti), človek zodpovedný za papierovú administratívu (správca registratúry),
reprezentatívni zástupcovia jednotlivých skupín koncových používateľov (spätná väzba od používateľov). V takejto
zostave, pomocou metodických materiálov, štandardov odborných konzultácií by mala byť pracovná skupina schopná
posúdiť požiadavky noriem a možnosti ich uplatnenia v organizácii a vypracovať realistickú Politiku KIB, ktorá
organizácii umožní naštartovať13 systematický bezpečnostný proces. Takáto Politika KIB nemusí byť dokonalá, pretože
ak sa ukáže, že v nej niečo dôležité chýba, alebo bolo upravené nesprávne, je ju možné kedykoľvek revidovať.

3.3 Postup vypracovania Politiky KIB
Táto časť čitateľovi predkladá návod, ako Politiku KIB vypracovať. Aby sa zjednodušili formulácie v texte, budeme
predpokladať, že píšeme Politiku KIB pre fiktívnu organizáciu (FO), ktorá je podľa zákona [3] správcom informačného
systému verejnej správy II. alebo III. kategórie. Výklad Politiky KIB rozdelíme na časti a usporiadame v takom poradí,
ako by mali byť v dokumente zoradené. Jednotlivé časti budú obsahovať požiadavky vyplývajúce z noriem, zákonov
a vyhlášok, navrhovaný text politiky, kvôli prehľadnosti uvedený v rámčeku a vysvetľujúci komentár.

3.4 Identifikácia, pôsobnosť a obsah Politiky KIB
V našej Fiktívnej organizácii bude existovať viacero bezpečnostných politík rozličnej úrovne a zamerania. V úvode
bezpečnostnej politiky je preto potrebné vysvetliť, o akú politiku sa jedná, na čo sa vzťahuje, aké je postavenie
bezpečnostnej politiky (verejné/neverejná) a aká je jej štruktúra.

Tento dokument je Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti Fiktívnej organizácie (Politika KIB
FO). Politika KIB FO bola vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti
[1], vyhlášky NBÚ [2], zákona o informačných technológiách vo VS [3] vyhlášky Úradu podpredsedu
vlády [4] a medzinárodných noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a ISO/IEC 27005 [6][7][8].
Využíva tiež BSI štandardy [9][10] a Grundschutz kompendium [10][11].
Politika KIB FO sa vzťahuje na informácie FO, informačné systémy a počítačové siete v správe Fiktívnej
organizácie na ich bezpečnostné okolie a kladie bezpečnostné požiadavky na externé systémy, ktoré
komunikujú s informačnými systémami v správe Fiktívnej organizácie.
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Politika KIB FO sa nevzťahuje na informačné systémy a počítačové siete FO v ktorých sa spracovávajú
utajované skutočnosti, na systémy, ktorých ochranu upravujú iné zákony ako tie, ktoré sú uvedené
vyššie, ani na informačné systémy a počítačové siete organizácií rezortu FO.
Politika KIB FO je verejný dokument a vzťahuje sa na všetkých ľudí (zmestnancov FO, poskytovateľov
služieb, dodávateľov, tretie strany, občanov, klientov a pod.) ktorí majú prístup k informačným
systémom a informáciám FO a svojou činnosťou môžu (v pozitívnom alebo negatívnom zmysle)
ovplyvniť kybernetickú a informačnú bezpečnosť FO.
Odborné pojmy používaná v tomto dokumente sú vysvetlené vo výkladovom slovníku [16]použité
skratky sú uvedené v prílohe 1.
Všeobecné ustanovenia Politiky KIB FO sú detailnejšie rozpracované v špeciálnych politikách a
vykonávacích predpisoch, ktorých zoznam je uvedený v časti 3

Zákon o KB [1] a zákon ITVS [3], resp. vyhlášky [2] a [4] , ktoré ich rozpracovávajú, špecifikujú požiadavky, ktoré
Bezpečnostná politika musí zohľadniť. Normy [6][7] popisujú systém riadenia informačnej bezpečnosti, ktorého
vytvorenie požaduje zákon [3], sú zdrojom opatrení špecifikovaných v zákonoch a vyhláškach [1][2][3][4], norma [8]
popisuje správu rizík a budeme sa na ňu odvolávať pri stanovení metódy analýzy rizík. BSI štandardy popisujú ISMS
a spôsob jeho vytvorenia, detailne rozoberajú organizáciu informačnej a kybernetickej bezpečnosti a tiež analýzu rizík.
Táto politika KIB kladie základ systému riadenia informačnej bezpečnosti, ktorý je Fiktívna organizácia podľa zákona [3]
povinná vytvoriť a ktorý sa vzťahuje na všetky informačné a komunikačné systémy FO s výnimkou tých, ktoré sú
explicitne vymenované v Politike KIB a tiež základ bezpečnostnej dokumentácie Fiktívnej organizácie. Preto sa nemôže
obmedziť len na ISVS, ktorý Fiktívna organizácia spravuje. Primárnym aktívom FO je informácia, preto sa Politika KIB
vzťahuje na informácie, systémy, v ktorých sa táto informácia spracováva, t.j. na bezpečnostné okolie IKS FO.
Bezpečnostné okolie systému je všetko, čo nepatrí do systému, ale môže ovplyvniť bezpečnosť systému (podporná
infraštruktúra, ľudia, iné systémy). V prípade cudzích systémov Politika KIB nemôže priamo ukladať povinnosti
správcom týchto systémov, ale môže vyhodnotiť riziká spojené s prepojením vlastných a cudzích systémov, požadovať
zmluvne zakotvené garancie od správcov týchto systémov.
Systémy, v ktorých sa spracovávajú utajované skutočnosti sú oddelené od ostatných systémov FO a FO pre ne vypracuje
samostatný bezpečnostný projekt.
Politika KIB by nemala obsahovať informácie, ktorých zverejnenie by mohlo nejako poškodiť FO. Všetci zamestnanci,
externí pracovníci a zamestnanci tretích strán, ktorí majú prístup k informáciám a systémom FO, musia vedieť, aké
pravidlá to vlastne majú dodržiavať; rozhodne sa nedá očakávať, že budú plniť povinnosti o ktorých existencii ani
nevedia.
Politiku KIB budú čítať aj ľudia, ktorí o KIB nič nevedia. Nie je šanca spraviť v Politike KIB rýchlokurz KIB; zamestnanci
FO, externí spolupracovníci a možno aj pracovníci tretích strán s prístupom k informáciám a IKS FO absolvujú školenia,
kde im školitelia vysvetlia čo je KIB a aké v nej majú povinnosti.
Politika KIB hneď v úvode spomína, že budú vypracované podrobnejšie špeciálne bezpečnostné politiky.
3.4.1

Deklarácia Vedenia FO o význame a podpore KIB

Vedenie FO by malo čitateľovi Politiky KIB stručne priblížiť význam kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre
organizáciu, povinnosť každého zamestnanca organizácie (a externého spolupracovníka) dodržiavať pravidlá,
odhodlanie vedenia FO presadzovať potrebné opatrenia, vytvárať na zaistenie potrebnej úrovne KIB v organizácii
podmienky a zaradiť KIB do vlastnej agendy.
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FO je [charakteristika a postavenie organizácie], ktorá na základe [kompetenčného zákona, iného
zákona alebo štatútu organizácie] plní nasledujúce úlohy [vymenovať tie ktoré sú uvedené v
zákone, alebo štatúte]. FO plní tieto úlohy prostredníctvom agiend a činností [ak sú hlavné
úlohy podrobnejšie uvedené napr. v štatúte FO, odvolať sa naň]. Pri plnení hlavných úloh a
zabezpečovaní vlastnej činnosti FO využíva informácie, ktoré spracováva pomocou
informačných systémov, počítačových sietí a iných zariadení digitálnych informačných a
komunikačných technológií (d-IKT). Za svoje hlavné primárne aktíva FO považuje
 činnosti a procesy slúžiace na napĺňanie poslania Fiktívnej organizácie (plnenie hlavných úloh)
 informácie
Primárne aktíva závisia od podporných aktív. Za svoje hlavné podporné aktíva Fiktívna organizácia
považuje
 informačné systémy (počítače a ich programové vybavenie, periférne zariadenia)
 počítačovú sieť
 ľudí zabezpečujúcich spracovanie informácií,
 sídlo (budovy) a technologickú infraštruktúru
 organizáciu FO (organizačnú štruktúru, vnútornú legislatívu)
 vzťahy (s orgánmi EÚ, medzinárodnými organizáciami, štátnymi orgánmi a inštitúciami SR,
organizáciami pôsobiacimi v rezorte, zmluvnými partnermi a verejnosťou).
Narušenie hlavných aktív Fiktívnej organizácie (primárnych aj podporných) môže spôsobiť, že FO
nedokáže v plnej miere plniť svoje poslanie. Za hlavné hrozby voči svojim hlavným aktívam
Fiktívna organizácia považuje
 fyzické poškodenie aktív v dôsledku nepriaznivých prírodných vplyvov, havárií, porúch
 výpadok podstatných služieb (dodávka vody, elektriny, strata spojenia)
 narušenie dôvernosti informácie (únik citlivých informácií, odpočúvanie, špionáž, strata alebo
krádež prenosných zariadení a pamäťových médií obsahujúcich citlivú informáciu)
 narušenie dostupnosti informácie (poškodenie údajov, poškodenie pamäťových médií, strata
spojenia, ransomware)
 narušenie integrity informácie (neoprávnená manipulácia s údajmi)
 zneužitie osobných údajov
 nedodržanie zákonných povinností pri spracovávaní informácií
 nedostatok zdrojov
 stratu personálu
 ľudskú chyba alebo omyl
 útok na aktíva FO (hacker, organizovaný zločin, teroristický útok, kybernetický útok
nepriateľského štátu)
 škodlivý softvér
 sociálne inžinierstvo
Informácia a aktíva ktoré súvisia so spracovaním informácie, sa nazývajú informačné aktíva.
Zabezpečenie primeranej ochrany informačných aktív FO (zaistenie a udržiavanie
primeranej/dostatočnej úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti) je nutným
predpokladom toho, aby FO mohla plniť svoje poslanie a každý, kto má prístup k informačným
aktívam FO, musí dodržiavať ustanovenia Politiky KIB a podieľať sa spôsobom zodpovedajúcim
jeho pracovnému zaradeniu na plnení úloh KIB.
Za hlavné ciele kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo FO teda Vedenie FO považuje:
1) zaistenie vysokej spoľahlivosti činnosti FO, špeciálne pri spracovaní informácií zachovanie
dôvernosti, integrity a dostupnosti,
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2)
3)
4)
5)

udržanie reputácie a zachovanie dobrého mena FO v očiach verejnosti,
uchovanie hodnoty informácií, pracovných procesov, vedomostí a technológií,
ochrana vysokej a potenciálne nenahraditeľnej hodnoty spracovávanej informácie,
splnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy, vnútorných predpisov, štandardov a zmluvných
záväzkov,
6) ochrana duševného a fyzického zdravia ľudí.
Vedenie FO preto považuje zaistenie primeranej úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti
FO za trvalú úlohu s najvyššou prioritou a zaväzuje sa na plnenie tejto úlohy vytvoriť na FO
primerané právne, organizačné, technické, materiálne aj finančné podmienky.

Táto časť Politiky KIB spĺňa požiadavky, ktoré sme spomenuli v úvode. V prvej časti tejto kapitoly Politiky KIB je stručne
uvedené ako súvisia d-IKT Fiktívnej organizácie s činnosťami, ktoré na plnenie svojich hlavných úloh FO vyvíja. Dôležité
je vymenovanie hlavných aktív, aby si čitateľ Politiky KIB vedel predstaviť, na čo sa ochrana musí zameriavať. (Aktívum
a ďalšie pojmy sú definované vo výkladovom slovníku, [16]; na tomto mieste uvedieme, že aktívum je čokoľvek, čo má
pre organizáciu hodnotu a vyžaduje si ochranu.) Organizácia existuje preto, aby plnila zverené úlohy a pri tom využíva
informácie, resp. bez informácie svoje úlohy plniť nemôže. Informácie sa spracovávajú pomocou d-IKT, tie majú svoju
technickú časť, programové vybavenie, údaje a sú prepojené sieťou. Chod d-IKT zabezpečujú ľudia; d-IKT musia byť
umiestnené v nejakých priestoroch, kde na ich prevádzku musia byť vytvorené potrebné podmienky (napájanie,
osvetlenie, klimatizácia, ochrana prístupu, protipožiarna ochrana a i.) FO nepôsobí vo vákuu, spolupracuje so štátnymi
orgánmi a možno aj orgánmi EU, má externých dodávateľov a klietov, voči ktorým má nejaké povinnosti, ktorých
nedodržanie môže FO spôsobiť nepríjemnosti, sankcie, poškodenie reputácie. Aktívom je aj organizačná štruktúra FO,
lebo jej narušenie (veľká organizačná zmena) môže spôsobiť narušenie procesov a z toho vyplývajúce (bezpečnostné)
problémy.
Toto rozdelenie aktív je prebraté z ISO normy [8] a uvádzame ho ako príklad. Tvorca Politiky KIB môže byť konkrétnejší
a uviesť konkrétne systémy, ktoré sú pre činnosť jeho organizácie kľúčové, prípadne iné hlavné aktíva. Vymenovanie
aktív v Politike KIB je zároveň príprava na analýzu rizík, kde bude potrebné uviesť podrobnejší zoznam (najmä
inforrmačných) aktív. Pri identifikácii aktív sa postupuje zhora nadol – poslanie organizácie, hlavné úlohy, ktoré z
poslania vyplývajú, činnosti, ktoré sa na plnenie hlavných úloh vykonávajú, informácia, ktorá sa pri týchto činnostiach
spracováva, IKT, ktoré sa na spracovaní informácie používajú (systémy a siete), ľudia, ktorí sa na tom podieľajú a iné
aktíva, od ktorých spracovanie informácie závisí (a ich narušením by mohlo byť aj spracovanie informácie narušené
alebo znemožnené). Príliš podrobný zoznam aktív, navyše uvedený už v Politike KIB zvyšuje zložitosť analýzy rizík, preto
v Politike KIB odporúčame nezachádzať pri výpočte aktív (ale ani hrozieb) do prílišných podrobností.
Hrozba je potenciálna možnosť narušenia aktíva. Existujú rozsiahle zoznamy hrozieb a v bezpečnostnej politike je
vhodné uvádzať len tie najvýznamnejšie, pretože pri analýze rizík bude potrebné skúmať možnosť uplatnenia hrozby
voči jednotlivým aktívam. Vyhláška [2] (§7, ods. 10)) pripúšťa redukciu hrozieb až na tri kategórie (úmyselné hrozby,
neúmyselné hrozby, vplyvy prostredia).
V ďalšej časti je podstatná veta, že kybernetická a informačná bezpečnosť sa týka všetkých, ktorí majú prístup k
informačným aktívam FO a že sa na KIB musia podieľať všetci, každý primerane svojmu pracovnému zaradeniu. Toto
ustanovenie bude ďalej rozpracované v dvoch častiach Politiky KIB – v časti venovanej organizácii KIB vo FO, kde budú
zavedené bezpečnostné roly a v časti venovanej personálnej bezpečnosti, vzdelávaniu a zodpovednosti za dodržiavanie
Politiky KIB. Na to, aby organizácia dosiahla potrebnú úroveň KIB, nie je potrebné, aby všetci zamestnanci absolvovali
podrobné školenia, ale plne postačuje, aby každý človek poznal svoje povinnosti v KIB, vedel, čo má robiť, čo nesmie
robiť a na koho sa má obrátiť, keď narazí na bezpečnostný problém, ktorý nevie riešiť. (Špecialisti na KIB vo FO budú
musieť vedieť riešiť zložitejšie problémy, ako koncoví používatelia a musia na to byť patrične pripravení.)
V tejto časti Politiky KIB sú definované aj hlavné ciele FO v KIB. Sú formulované všeobecne a budú v ďalších častiach
Politiky KIB konkretizované.
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Záver tejto kapitoly Politiky KIB explicitne zdôrazňuje, že pre FO je zaistenie KIB trvalá úloha najvyššej priority (ak
nebudú fungovať d-IKT, FO nedokáže plniť svoje úlohy; jednorazové alebo časovo obmedzené riešenie po čase nemusí
vyhovovať meniacim sa podmienkam). Posledná veta obsahuje záväzok vedenia FO presadzovať Politiku KIB v praktickej
činnosti organizácie. Toto bude ešte podrobnejšie rozpracované v ďalších častiach Politiky KIB, pretože implementácia
Politiky KIB si bude vyžadovať personálne a finančné zdroje, technické prostriedky a zohľadňovanie KIB v činnosti
organizácie.
3.4.2

Základné princípy

V tejto časti Politiky KIB budú uvedené princípy/zásady, ktoré sa budú pri zaisťovaní KIB vo fiktívnej organizácii
uplatňovať. Uvádzame zoznam, do ktorého sme zaradili najznámejšie princípy. Zoznam nie je úplný a tvorca politiky KIB
si môže základné princípy vybrať podľa pomerov v organizácii. Veľa možností však nemá, lebo niektoré zo zásad sú
výslovne uvedené v právnych predpisoch a sú pre FO záväzné, iné implicitne vyplývajú z opatrení (tieto povinné
opatrenia označíme *). Zásady uvedené v zozname nie sú celkom nezávislé, existujú princípy, ktoré sa navzájom
vylučujú (napr. zásada “čo nie je zakázané to je povolené” a zásada “čo nie je povolené to je zakázané”). FO pri písaní
svojej Politiky KIB bude musieť zvážiť, ktoré zásady (okrem povinných) v Politike KIB uviesť, aby vytvorili konzistentný14
rámec pre presadzovanie KIB v organizácii.

Pri zaisťovaní kybernetickej a informačnej bezpečnosti FO vychádza z nasledujúcich zásad:
1. (*) Používateľ môže informácie, informačné systémy a iné zdroje FO používať len na plnenie
svojich pracovných povinností.
2. (*) Čo nie je povolené to je zakázané
3. Čo nie je zakázané, to je povolené (v tejto politike neuplatniteľné kvôli povinnej zásade č. 2)
4. (*) Princíp najnižších oprávnení (least privilege principle). Používateľ má v systéme oprávnenia
na najnižšej možnej úrovni postačujúcej na plnenie jeho pracovných úloh.
5. Princíp potreby vedieť (need to know)
6. Princíp potreby používať (need to use)
7. (*) Úroveň ochrany aktív FO je úmerná významu aktív pre FO a potenciálnemu dopadu ich
narušenia.
8. (*) K informačným zdrojom FO (s výnimkou verejných informácií) nie je možný anonymný
prístup
9. (*) Identita používateľa zdrojov systému je jednoznačne stanoviteľná a každý používateľ
zodpovedá za svoje aktivity v systéme.
10. (*) Činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, nesmie vykonávať jedna osoba
(separation of duties
11. (*) Princíp štyroch očí pre dôležité operácie

Požiadavka, že používateľ nemôže údaje organizácie15 používať na iné ako pracovné účely je prirodzená a býva ešte
zdôraznená v pracovnej zmluve, alebo podpísaním dohody o zachovaní mlčanlivosti (non-disclosure agreement, NDA)
s externým spoluprácovníkom. Táto zásada sa však vzťahuje aj na používanie elektronickej pošty, prístupu na webové
stránky zo systémov organizácie, tlačenie súkromných materiálov a pod. Okrem straty pracovného času a spotrebného
materiálu je organizácia pri uplatňovaní tejto zásady motivovaná snahou vyhnúť sa prípadnej zodpovednosti za nekalé
t.j. aby neboli v rozpore a dávali rámcové usmernenie pre všetky (pre najdôležitejšie) problémy, ktoré bude v KIB FO potrebovať
riešiť
15
najmä tajné alebo citlivé
14

12

Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti
Verzia 1.0 | kyberbezpecnost@mirri.gov.sk

aktivity zamestnanca, ktoré vyvíjal zo zariadení organizácie. Problematická je napríklad možnosť kontrolovania obsahu
elektronickej pošty a jej využívania na čisto pracovné účely: nakoľko v pošte sa vyskytujú aj prichádzajúce správy, za
ktorých obsah zamestnanec nenesie zodpovednosť ale pritom ich prečítaním treťou osobou môže prísť k
neprimeranému zásahu do súkromia zamestnanca16, pred zavedením takejto kontroly je možné ju prerokovať so
zástupcami zamestnancov a podchytiť v kolektívnej zmluve organizácie.
Druhá a tretia zásada sú v protiklade. V oboch prípadoch ide o vymedzenie toho, čo môže používateľ v systéme robiť.
Prvá zásada je striktná, môže robiť len to, čo je výslovne dovolené. Druhá je liberálna, povoľuje robiť všetko a zakazuje
len určité činnosti. V tejto politike uplatňujeme prvú, reštriktívnejšiu zo zásad.
Pracovník potrebuje isté oprávnenia v systéme na to, aby mohol plniť svoje pracovné povinnosti. Ak však bude mať
vyššie oprávnenia, môže on alebo útočník, ktorý sa dostane k jeho autentifikačným údajom vykonávať aj iné činnosti,
ktoré nepotrebuje a tým ohroziť systém, údaje alebo narušiť prácu ostatných kolegov, Príkladmi takejto činnosti sú
prístup k citlivým údajom, možnosť modifikovať údaje, ktoré by mal za normálnych okolností len čítať, možnosť
inštalovať škodlivý softvér, meniť konfiguráciu systému a pod.
Piata a šiesta zásada podrobnejšie uvádzajú to, čo je v predchádzajúcej. Používateľ by mal mať prístup len k tým
informáciám ( teda aj systémom, v ktorých sú tieto informácie uložené), ktoré potrebuje vedieť na výkon svojich
pracovných povinností. Keby sme ostali pri need-to-know, mal by oprávnenie tieto informácie len čítať. need to use mu
dáva oprávnenie s informáciami/údajmi aj robiť niečo navyše (napr. spúšťať programy, modifikovať alebo mazať údaje).
Cena opatrení by nemala prevyšovať výšku dopadu bezpečnostného incidentu, ktorému opatrenia majú zabrániť. Toto
je veľmi prirodzená zásada, lebo do KIB sa dá investovať neohraničené množstvo peňazí, ktoré FO sotva bude mať a tak
treba ekonomické faktory zohľadňovať napr. už pri písaní Stratégie (Politiky) KIB, aby si FO nekládla nerealistické
cielem ktoré nebude z ekonomických dôvodov schopná naplniť. Navyše na to môže prísť až po spustení bezpečnostného
procesu, čo by znamenalo, že sa peniaze minuli na plány, analýzy, návrhy opatrení, ale už nie na ich realizáciu, čím
nenastane žiaden posun pozitívnym smerom.
Ak FO chce presadzovať zodpovednosť za aktivity v systéme, musí vedieť, kto a kedy do systému pristupoval, ku ktorým
aktívam a čo s nimi robil. Anonymný prístup (prístup bez prihlásenia) by mal byť používateľovi umožnený len k tým
aktívam, ktoré nie je potrebné chrániť z hľadiska dôvernosti. K ostatným informačným aktívam by mal mať používateľ
prístup až po identifikácii a úspešnej autentifikácii. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na riadenie fyzického prístupu do
priestorov FO.
Posledná zásada (princíp štyroch očí) stelesňuje skutočnosť, že bezpečnostné mechanizmy sú často postavené na tom,
že jedna osoba kontroluje druhú. Preto napríklad ten kto má zaviesť nejaké opatrenia (informatik) by nemal robiť
kontrolu (audit), či tieto opatrenia aj naozaj boli uspokojivo zavedené. Vo FO môžu byť ľudia zaradení do viacerých
bezpečnostných rol, ak k takejto situácii dôjde, alebo človeku bude zadávaná nová úloha, je potrebné overiť, či by tým
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť FO.
Niektoré činnosti sú natoľko citlivé, že sa potrebujeme poistiť aj proti možnému zlyhaniu inak spoľahlivého
privilegovaného používateľa (napr. správcu). Riešením je, že na vykonanie tejto činnosti musia byť dvaja ľudia, ktorí sa
navzájom kontrolujú. Tým sa síce možnosť zlyhania stále neodstráni, ale jeho pravdepodobnosť sa výrazne redukuje.
3.4.3

Riadenie KIB vo Fiktívnej organizácii

Je potrebné vyčleniť oblasť pôsobnosti systému riadenia informačnej bezpečnosti FO. To sa dá spraviť aj v úvode Politiky
KIB, ale uvádzame to na tomto mieste, lebo začíname hovoriť o riadení bezpečnosti a je dobré vedieť, čo budeme riadiť
a čím sa nebudeme zaoberať (a prečo).

Informácie, informačné systémy, počítačové siete a ďalšie informačné aktíva, ktoré FO používa na
plnenie svojich úloh [tu by bolo možné odvolať sa na kompetenčný zákon, zákon, na základe
16

Čo predstavuje porušenie Zákonníka práce aj Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
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ktorého bola FO zriadená, alebo aspoň na štatút FO, ktorý určuje poslanie a úlohy FO] tvoria
informačný systém verejnej správy (ISVS) FO. Prevádzka ISVS je podľa zákona [1] základnou
službou a FO je prevádzkovateľom základnej služby podľa §3, písm. l) zákona [1]. ISVS FO , resp.
jeho subsystémy patria podľa vyhlášky NBÚ [2] do III. (najvyššej) kategórie. ISVS FO podľa
vyhlášky [4] patrí do tretej, najvyššej kategórie17. Povinnosťou FO ako správcu ISVS je podľa §
21, ods. (3), písm. b) zákona [3] zaviesť „jednotný systém riadenia informačnej bezpečnosti pre
všetky informačné systémy, ktoré sú v jeho správe“.
FO zaviedlo a rozvíja jednotný systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS18) pre všetky
informačné systémy, ktoré sú v jeho správe19 v súlade s požiadavkami zákona [3]
a medzinárodných noriem [6][7]. ISMS FO zároveň spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce zo
zákona [1] a vyhlášky [2].

Predchádzajúca časť je podrobnejším zdôvodnením obsahu Politiky KB, lebo uvádza, ktoré zákony/vyhlášky
zohľadňuje. Podstatné je zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti ako splnenie povinnosti vyplývajúcej zo
zákona [3], lebo ISMS je podrobne popísané v medzinárodných normách (z ktorých vychádzajú aj zákony a vyhlášky
[1][2][3][4]). Ďalšia časť je venovaná organizačnému zabezpečeniu KIB vo FO.

Každá osoba20, ktorá môže svojím konaním ovplyvniť kybernetickú a informačnú bezpečnosť FO, je
povinná dodržiavať ustanovenia tejto Politiky KIB a dokumentov, v ktorých sú ustanovenia
Politiky KIB FO detailnejšie rozpracované. Každý človek, ktorý má (môže mať) vplyv na KIB FO,
je v súlade s jeho postavením vo vzťahu k informačným aktívam FO a potrebami používať ich
zaradený aspoň do jednej z bezpečnostných rol. Bezpečnostné roly špecifikujú oprávnenia
a povinnosti, ktoré osoba zaradená do danej roly má vo vzťahu k informačným aktívam FO
a vzťahy s inými bezpečnostnými rolami. Na FO sú definované tieto bezpečnostné roly:
 člen vedenia FO
 garant KIB (člen vedenia FO zodpovedný za KIB)
 člen bezpečnostného fóra alebo výboru pre KIB
 manažér KIB
 vedúci oddelenia IT
 vedúci personálneho oddelenia
 vedúci právneho oddelenia
 vedúci správy budov
 zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
 vlastník aktíva
 technický správca aktíva (systému, siete)
 externý poskytovateľ služby (zamestnanec externého poskytovateľa)
 interný používateľ
 externý používateľ
 audítor bezpečnosti (externý a interný)
V prípade potreby môže manažér KIB vedeniu FO navrhnúť rozšírenie tohto zoznamu o nové roly.
toto si organizácia upraví podľa toho, či jej ISVS patrí do druhej alebo tretej kategórie. Zaoberáme sa – z hľadiska organizácie –
zložitejším prípadom
18
Information security management system
19
§ 19, ods. (1) a § 21, ods. (3), písm. b) bod 2. zákona [3]
20
fyzická aj právnická (napr. externý poskytovateľ služieb)
17
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Každý človek, organizačná zložka FO je povinná vo svojej činnosti zohľadňovať relevantné
požiadavky kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Na zaistenie úloh v KIB vyplývajúcich FO
zo zákonov a vykonávacích predpisov [1][2][3][4], FO
 rozširuje úlohy Vedenia FO,
 ustanovuje garanta KIB,
 vytvára funkciu a menuje manažéra KIB a
 ustanovuje výbor pre KIB
Postavenie a najdôležitejšie úlohy Vedenia FO a ustanovených orgánov v KIB sú
Vedenie FO
 zodpovedá za organizáciu KIB na FO
 menuje hlavného manažéra KIB a garanta KIB pre FO,
 schvaľuje Stratégiu KIB FO, Politiku KIB FO, výročné správy o stave KIB na FO, plány práce
a rozpočet na KIB pre FO na nasledujúci rok,
 prerokováva správy o výsledkoch auditu, výsledky interných a externých kontrol KIB, správy o
závažných bezpečnostných incidentoch a stave plnenia úloh
 vydáva vnútorné predpisy upravujúce špecifické oblasti KIB
Garant KIB
 člen vedenia FO poverený riadením KIB na FO [tu treba zvážiť, kto prichádza do úvahy]
 predkladá materiály týkajúce sa KIB FO na rokovanie vedenia
 v spolupráci s hlavným manažérom KIB riadi a koordinuje činnosti súvisiace s KIB na FO
Manažér KIB
 podobné postavenie v organizácii ako osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov – mal
by zodpovedať priamo vedúcemu FO alebo jeho zástupcovi
 plní povinnosti stanovené vyhláškami [2][4]; vykonáva, organizuje, riadi činnosti potrebné na
zaistenie KIB na FO
Výbor pre KIB
 vedie Garant KIB
 členovia – hlavný manažér KIB, vedúci právneho oddelenia, osobného oddelenie, IT, správa
budov, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
 odborný orgán pre posudzovanie (aj prípravu?) správ, bezpečnostných politík, koncepčných
materiálov KIB
 koordinácia implementácie opatrení a riešenia problémov KIB na FO (nie však bezpečnostných
incidentov)
Interný používateľ
 je oboznámený s podmienkami používania informačných aktív, ktoré potrebuje na výkon
svojich pracovných povinností a dodržiava ich,
 nahlasuje na to určenej osobe21 odhalené zraniteľnosti a kybernetické bezpečnostné
incidenty.

pozri časť Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a politiku Zásady a postupy riešenia kybernetických
bezpečnostných incidentov
21
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FO vydá Bezpečnostnú politiku Roly a organizácia KIB FO, v ktorej podrobnejšie upraví
 organizačnú štruktúru KIB
 riadiacu, výkonnú a kontrolnú zložku podľa ZoITVS, §19, ods. (1), písm. b)
 spôsob komunikácie s vedením FO o stave a problémoch KIB (správy, hlásenia, návrhy, plány)
 roly a ich správu
 obsah jednotlivých bezpečnostných rôl,
 vzťahy medzi jednotlivými rolami (kvôli zamedzeniu konfliktu záujmov)
 spôsob zaraďovania osôb do rôl, preradenie a vyradenia z roly

Táto časť popisuje pozície (individuálne roly) a orgány, ktoré organizácia potrebuje zriadiť, aby mala ľudí, ktorí budú
plniť potrebné úlohy v KIB. Je to maximalistický zoznam, ktorý je možné redukovať. Taktiež je možné priradiť nejakému
človeku viacero bezpečnostných rol. Vo väčšine prípadov však definícia roly neznamená prijatie nových zamestnantov,
ale ide len o rozšírenie povinností existujúcich zamestnancov. Výnimkou je manažér KIB - to je nová pozícia s
množstvom povinností, ktoré nebude možné zveriť človeku s iným pracovným zaradením. Zoznam povinností manažéra
KIB je úctyhodný a je isté, že jeden človek nemá šancu ich všetky zvládnuť na potrebnej úrovni a v plnom rozsahu.
Organizácia bude musieť postupne rozširovať svoje personálne kapacity pre KIB, najmä ak sa bude od nej vyžadovať
kontinuálny bezpečnostný monitoring, kvalifikovanié riešenie bezpečnostných incidentov, pravidelné analýzy rizík a
plnenie ďalšie časovo a odborne náročných úloh [4]. Primerane obsadený útvar, venujúci sa problematike KIB bude
nakoniec obsahovať 3-5 dedikovaných pracovníkov, podľa veľkosti a zložitosti organizácie.
Organizáciu KIB je rozumné podrobnejšie upraviť v samostatnom materiáli, lebo bude potrebné ošetriť aj roly,
konkrétnejšie – podľa zamerania, rozsahu a organizačnej štruktúry FO – stanoviť bezpečnostné roly a definovať vzťahy
medzi nimi, popísať správu rol a informačné toky (kto, čo, komu a za akých okolností posiela) a pod.
3.4.4

Správa rizík

V tejto časti Politiky KIB sa budeme zaoberať tým, ako všeobecné ciele a predstavy o ich napĺňaní, ktoré boli uvedené
v úvode Politiky KIB FO. dostať do každodenného života (čo konkrétne potrebujeme chrániť, ako, kto za to má
zodpovedať a pod.). Začneme správou rizík.

Podstatou trvalého zabezpečovania potrebnej úrovne KIB vo FO je správa rizík. Správa rizík
umožňuje zistiť, ktoré aktíva FO potrebuje chrániť, pred akými hrozbami, akým spôsobom
a zaistiť zavedenie potrebných opatrení a udržiavanie ich účinnosti. Správa rizík je dlhodobý
proces, ktorý pozostáva z analýzy rizík, vyhodnotenia identifikovaných rizík, návrhu
a implementácie bezpečnostných opatrení, monitorovania účinnosti zavedených opatrení
a celkového stavu KIB vo FO, auditu.22 Jednotlivé činnosti sa v správe rizík pravidelne s rôznou
frekvenciou alebo podľa potreby opakujú.
Za správu rizík vo FO zodpovedá na najvyššej úrovni Vedenie FO, riadi ju Bezpečnostný výbor
a koordinuje manažér KIB; za implementáciu opatrení podľa ich charakteru zodpovedajú vedúci
pracovníci, vlastníci aktív a informatici; za dodržiavanie opatrení upravujúcich narábanie
s aktívami zodpovedajú používatelia týchto aktív. Každá osoba, od ktorej závisí KIB FO, je
oboznámená s konkrétnymi povinnosťami, ktoré v oblasti KIB má a je povinná ich dodržiavať.
Vo FO sa pri správe rizík postupuje podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27005 [8], využíva sa
kvantitatívna analýza rizík a to tak vysokoúrovňová (zameraná na správu KIB) ako aj detailnejšia
nízkoúrovňová, zameraná na riziká vyplývajúce z hrozieb voči konkrétnym aktívam. Hodnoty
22

stručné vysvetlenie správy rizík nájde čitateľ v [16], podrobnejšie [8], resp. [15]
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dopadov hrozieb, rizík sa vo FO vyjadrujú na škále NÍZKA, STREDNÁ, VYSOKÁ. Hodnota
akceptovateľného rizika pre vyhodnocovanie rizík a návrh ich ošetrenia je na úrovni
„STREDNÁ“. Pri výbere opatrení na ošetrenie identifikovaných rizík FO uplatňuje zásadu
primeranosti – náklady na ochranu aktíva musia byť primerané ujme, ktoré by FO narušením
aktíva utrpelo. Pri analýze rizík a výbere opatrení FO využíva katalógy hrozieb a zraniteľností
uvedené v norme [8], Kompendiu [11] a opatrenia normy [7] a Kompendia [11].
FO (manažér KIB) vedie centrálnu dokumentáciu podľa §6 vyhlášky [2] obsahujúcu zoznam a popis
aktív, hrozieb relevantných pre tieto aktíva, rizík vyplývajúcich z hrozieb voči aktívam,
navrhovaných/implementovaných opatrení, osôb zodpovedných za jednotlivé aktíva,
klasifikácie aktív.
FO (manažér KIB a ním poverení zamestnanci a externí spolupracovníci) priebežne kontroluje stav
a účinnosť opatrení, vyhodnocuje úroveň akceptovaných rizík, sleduje vývoj hrozieb
a zraniteľností, testuje odolnosť systémov a sietí FO voči potenciálnym útokom, podľa potreby
iniciuje audit bezpečnostných opatrení, cielene zameranú analýzu rizík a na ich základe
navrhuje prijatie potrebných opatrení. Samotný ISMS FO sa minimálne raz za dva roky podrobí
celkovému bezpečnostnému auditu.

Keďže správa rizík, ako je uvedené v Politike KIB, je podstatou zaistenia KIB vo FO, v úvode tejto časti Politiky KIB stručne
vysvetlíme, o čo v správe rizík ide. Nie je šanca vysvetliť úplnému laikovi, čo je analýza rizík, ale čitateľ Politiky KIB nájde
stručné vysvetlenie aj s výkladom základných pojmov v príručke [16], podrobnejšie v učebnici [15] a norme [8].
Uvedieme teraz veľmi stručne o čo v správe rizík ide a čitateľovi tohto materiálu rovnako odporúčame zdroje, uvedené
vyššie.
Pri písaní Politiky KIB FO si táto spravila “bezpečnostnú inventarizáciu”, zistila, čo je pre zaistenie jej činnosti dôležité
(hlavné aktíva), čo im hrozí (hrozby), čo od nej požadujú zákony (a za nesplnenie jej hrozia sankcie), ako KIB rieši v
súčasnosti a asi aký stav by chcela dosiahnuť. Takáto inventarizácia sa nazýva vyskokoúrovňovou analýzou rizík a už z
nej vyplynie množstvo úloh, ktoré by FO mala riešiť (Mať FO Politiku KIB, mať manažéra KIB, mať v zmluvách s
dodávateľmi ošetrenú ochranu údajov, podrobiť sa auditu...). Takýto zbežný pohľad však nebude stačiť a je potrebné
spraviť podrobnejšiu analýzu rizík, ktorá odhalí aj zraniteľnosti systémov, nedostatky procesov a jej výsledkom bude
zoznam najzávažnejších problémov, ktoré FO bude musieť riešiť (zoznam ohodnotených rizík). Manažér KIB
(predpokladáme, že ho už organizácia bude mať) predloží výsledky analýzy rizík spolu s navrhovanými opatreniami na
ich ošetrenie vedeniu FO, ktoré rozhodne o spôsobe riešenia (možností môže byť viac) a o tom, ktoré z rizík organizácia
akceptuje (lebo napr. nebude mať momentálne prostriedky na ich ošetrenie). Schválenie opatrení znamená aj
poskytnutie prostriedkov a súčinnosti pri zavádzaní schválených opatrení. Opatrenia je potrebné zaviesť, monitorovať
ich účinnosť, z času na čas, alebo v prípade mimoriadnych udalostí systematickejšie skontrolovať (audit zameraný na
bezpečnostné opatrenia) a po čase, alebo po závažnom bezpečnostnom incidente spraviť dôkladnú analýzu rizík, v
tomto prípade už napr. zameranú na narušený systém, alebo oblasť KIB, v ktorom sa zistili nedostatky.
Zvláštnu pozornosť musí manažér KIB a ľudia, ktorí za príslušné aktívum zodpovedajú, venovať nepokrytým rizikám (tie
ktoré FO vedome nechala nepokryté, najčastejšie kvôli tomu, že si nemohla dovoliť prijať navrhované opatrenia), pri
nepokrytých a zostatkových rizikách je potrebné sledovať, či ich hodnota neprekročila úroveň, kedy je na spadnutie
závažný bezpečnostný incident a FO MUSÍ prijať opatrenia, aby sa mu vyhla (napríklad absencia bezpečnostnej
dokumentácie a hroziaci audit...). V správe rizík sa uplatňuje Denningov cyklus PDCA – PLAN sprav analýzu rizík DO
implementuj ich CHECK kontroluj ich účinnosť ACT - vylepšuj a optimalizuj riešenia a vráť sa do fázy PLAN. Toto je
celkový rámec riešenia KIB vo FO, ktorý v ďalšom budeme napĺňať špecifikáciou opatrení. (v Politike KIB tiež len
rámcovou, ale predsa len trocha konkrétnejšou špecifikáciou.)
V tejto časti sa tiež špecifikujú zodpovednosti za správu rizík, rozdelenie zodpovedností je spojené s kompetenciami,
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ktoré jednotlivci a kolektívne orgány v organizácii majú a podrobnejšie sa nimi budeme zaoberať v časti venovanej
organizačnému zabezpečeniu KIB. Podstatné je, že každý, od ktorého sa očakáva súčinnosť pri správe rizík, musí vedieť,
aké sú jeho povinnosti a ako ich má vykonávať. Rámcovo sú tieto povinnosti stanovené v normách [8][9][10], ale bude
ich potrebné upraviť tak, aby zodpovedali pomerom vo FO.
Existujú dva základné spôsoby, ktoré sa uplatňujú pri analýze rizík – kvantitatívna a kvalitatívna analýza rizík. V prvom
prípade sa snažíme o presné vyjadrenie hodnoty rizika, čo ale predpokladá, že vieme presne vyjadriť pravdepodobnosť
naplnenia hrozby a takisto aj jej dopad. To sú hodnoty, ktoré je veľmi problematické určiť (aká je hodnota dobrého
mena organizácie?) a tak sa pri analýze rizík vo FO bude uplatňovať kvalitatívna analýza rizík. Postup pri analýze ale aj
celkovej správe) rizík je popísaný v norme [8]. Pri analýze rizík štandardných systémov sa dá efektívne použiť katalóg
Grundschutz (pozri Kompendium [11]), kde sú pre štandardné systémy uvedené relevantné hrozby, zraniteľnosti a
navrhnuté potrebné opatrenia. Väčšinu systémov FO nájdeme v katalógu Kompendia, čo veľmi zjednoduší analýzu rizík
(aj návrh opatrení). Ak má FO nejaký veľmi neštandardný systém, analýzu rizík spravíme podľa [8].
Stanovenie hranice akceptovateľného rizika určuje, ktoré riziká organizácia považuje za potrebné ošetriť prijatím
opatrení (alebo iným spôsobom) a ktoré bude riziká “len” monitorovať. Deliaca čiara v zozname rizík by mala byť pod
skupinou vysokých rizík a nad skupinou nízkych rizík, pretože v prvom prípade by nám ostali neošetrené závažné riziká,
čo bysa organizácii mohlo nevyplatiť; v druhom prípade by organizácia vynakladala prostriedky na ošetrenie
nevýznamných rizík a vynaložené prostriedky a čas by jej mohli chýbať pri riešení iných, závažnejších problémov.
Systematické riešenie KIB v organizácii predpokladá, že organizácia má prehľad o stave KIB a aktivitách, ktoré v KIB
podnikala. Obsah bezpečnostnej dokumentácie špecifikuje vyhláška [2], na úrovni politiky nemá zmysel uvádzať
podrobnú špecifikáciu, akurát stanoviť zodpovednosť za jej vedenie/správu, ktorá prislúcha manažérovi KIB.
Bezpečnostne relevantné činnosti bude treba vo FO dokumentovať, takže postupy napr. pri riešení bezpečnostných
incidentov, konfigurácie systémov, zaraďovania ľudí do rôl a i. budú obsahovať aj vytváranie stručnej dokumentácie o
tom, čo a s akým výsledkom sa udialo a kto sa na tom podieľal.
Ako sme už opakovane spomenuli, zaistenie a udržiavanie potrebnej úrovne KIB v organizácii je dynamický proces,
závisiaci od meniacich sa podmienok v organizácii a jej okolí. FO musí poznať svoj celkový stav, zraniteľnosti, nepokryté
riziká a sledovať vývoj (hrozby, zraniteľnosti, zmeny legislatívy, zmeny v organizácii) a vyhodnocovať ich možný dopad
na existujúce riešenia a celkový stav KIB v organizácii. Aby sa to časovo dalo zvládnuť, úlohy pri kontrole a monitorovaní
treba podeliť – manažér KIB bude koordinátorom a bude sledovať vývoj globálnych hrozieb, zmeny legislatívy, veľké
projekty, závažné bezpečnostné incidenty v organizácii, informatici stav systémov, pokusy o ich napadnutie, objavenie
technických zraniteľností a hrozieb; vlastníci systémov zmeny používateľov a ich oprávnení. Raz za dva roky sa
organizácia (povinnosť stanovená v zákone o KB) musí organizácia podrobiť bezpečnostnému auditu. FO môže podľa
potreby vykonávať aj vnútorné audity, zamerané podľa potreby buď na ISMS Fiktívnej organizácie, alebo na
implementáciu a účinnosť opatrení navrhovaných na základe analýzy rizík.
3.4.5

Správa informačných aktív

Za každé (informačné) aktívum musí byť niekto zodpovedný a musí sa oň starať. Implicitne by sme túto povinnosť mohli
uviesť pri správe rizík, ale legislatíva túto povinnosť zaradila na vyššiu úroveň23.

Z hľadiska bezpečnosti je aktívom FO čokoľvek, čo má pre FO cenu, môže byť narušené a vyžaduje
si ochranu. Informačnými aktívami FO sú informácie, ktoré FO využíva pri plnení svojich úloh a
všetky aktíva, ktoré sa na spracovaní týchto informácií podieľajú.
Aby FO dokázala chrániť svoje informačné aktíva, má o nich prehľad, definovanú zodpovednosť za
ich ochranu a spôsoby, ako s nimi nakladať.
23

Príloha 1B Vyhlášky [2]
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Každé (informačné) aktívum má svojho vlastníka, ktorým je spravidla vedúci organizačného útvaru,
ktorý aktíum vytvára (informácia) alebo ho primárne využíva (informačný systém). Vlastník
zodpovedá za bezpečnostnú klasifikáciu a primeranú správu aktíva počas celého jeho životného
cyklu. Výkonom správy aktíva môže jeho vlastník poveriť inú osobu, ale zodpovednosť za
aktívum ostáva na vlastníkovi.
FO (manažér KIB) vedie centrálny zoznam informačných aktív, obsahujúci identifikačné údaje
informačných aktív, základné technické údaje, bezpečnostnú klasifikáciu a vlastníkov
jednotlivých aktív.
Používatelia môžu pristupovať len k aktívam, ktoré potrebujú na výkon svojich pracovných
povinností a narábať s nimi v súlade so stanovenými pravidlami. Ak im boli zverené nejaké
aktíva FO, po skončení pracovného vzťahu24 sú povinní zverené aktíva FO vrátiť. Ak v rámci
pracovného vzťahu vytvorili nejaké informačné aktíva, sú povinní ich odovzdať FO a primerane
chrániť aj po skončení pracovného vzťahu s FO.
Pamäťové médiá sú chránené primerane ku najvyššie klasifikovanej informácii, ktorú obsahujú. Pre
činnosti, pri ktorých je vysoké riziko narušenia údajov na pamäťových médiách sa postupuje
podľa záväzných postupov stanovených vo vnútorných predpisoch FO.

Starostlivosť o informačné aktívum závisí veľmi od toho, o aké aktívum ide a do akej úrovne podrobností pri narábaní s
aktívom chceme ísť. V Politike KIB nám pôjde o dve veci – aby boli podstatné (dôležité) informačné aktíva FO
identifikované a aby bol pre každé takéto aktívum stanovený jeho vlastník25. Vlastník aktíva by mal vedieť posúdiť
hodnotu aktíva a dopady možných hrozieb na aktívum, čo je nutný predpoklad na stanovenie hodnoty rizík vzťahujúcich
sa na “jeho” aktívum. Takisto pri návrhu opatrení bude zrejme vykonávateľom prinajmenšom pri administratívnych
opatreniach.
Niektoré povinnosti vlastníkov aktív sú zrejmé aj bez analýzy rizík. Informačné aktívum je buď informácia, alebo iné
aktívum, ktoré súvisí so spracovaním informácie. Vlastník informácie by ju mal vedieť klasifikovať z hľadiska dôvernosti,
integrity a dostupnosti, vlastník informačného systému by mal vedieť, aké informácie sa v “jeho” systéme spracovávajú
a tak tiež stanoviť bezpečnostnú kategorizáciu systému. Vlastník systému by mal určovať oprávnenia (možno
jednorazovo, pri definovaní rol) používateľov v systéme a spravovať používateľov systému.
Dá sa očakávať, že FO bude pri definovaní informačných aktív v Politike KIB aj pri analýze rizík používať hrubšie
rozlišovanie na úrovni systémov, siete a agendy (súbor informácií potrebnných na výkon agendy) a jemnejšie delenie
použije len vo výnimočných prípadoch26. Vlastník aktíva spolupracuje s manažérom KIB pri klasifikácii aktíva, definovaní
bezpečnostných rôl a oprávnení vzťahujúcich sa na dané aktívum. Ak ide o systém, alebo technické aktívum, jeho správu
zabezpečuje informatik (technický správca), ktorý pravdepodobne nebude vlastníkom daného aktíva27 a pri jeho správe
spolupracuje s vlastníkom (nastavovanie, úprava a odoberanie prístupových práv používateľov). Tieto činnosti bude
potrebné úpraviť buď na úrovni špeciálnej politiky (riadenie prístupu) alebo technických dokumentov (štandardov,
praktík) upravujúcich správu technických systémov.
Politika rámcovo stanovuje aj povinnosti a oprávnenia používateľov informačných aktív. Tu sa prakticky uplatňujú
princípy spomenuté v úvodnej časti politiky – oprávnenia používateľa musia byť nastavené presne tak, aby mohol plniť
svoje pracovné povinnosti, ale nie nad túto úroveň. Predpokladáme, že FO bude mať aspoň elementárne pravidlá
V tomto bode sa myslí nielen pracovnoprávny pomer zamestnanca so zamestnávateľom, ale akákoľvek formalizovaná spolupráca
- rôzne formy dohôd, dodávateľské a servisné zmluvy a pod.
25
terminus technicus na označenie osoby zodpovednej za aktívum
26
Zložitosť analýzy rizík je priamo úmerná súčinu (počet hrozieb * počet aktív), čo pri desiatkach aktív a hrozieb môže znamenať
vyhodnocovať stovky až tisíce prípadov. Tento rozsah je nereálne realizovať jednotlivo.
27
teda nebude zodpovedať za obsahovú stránku aktíva
24
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upravujúce spôsob práce s informáciami a ostatnými informačnými aktívami a postupy napr. pri priraďovaní
technických zariadení (počítač, tlačiareň, telefón,...) a zamestnanci absolvujú školenie28, počas ktorého sa dozvedia, ako
narábať so systémami organizácie, ako sú informácie klasifikované a ako narábať s citlivou informáciou. Ak tieto aspekty
FO nemá formalizované do záväzných interných procesov, postupy treba zaznamenať, aby sa k nim zamestnanci v
prípade potreby mohli vracať a aby bolo možné pri bezpečnostnom incidente zistiť, či došlo k porušeniu pravidiel, alebo
boli pravidlá nedostatočné.
Správa aktív sa premieta aj do iných oblastí. Opatrenia personálnej bezpečnosti musia obsahovať aj postupy pri zmene
a ukončení pracovného vzťahu s organizáciou, aby zamestnanec vrátil fyzické aktíva ale aj
odovzdal rozrobenú prácu tak, aby ju mohol iný zamestnanec dokončiť.
Význam technického zariadenia je odvodený od informácie, ktorá sa v ňom spracováva. Pamäťové médiá (či už
zabudované v systémoch, prenosné alebo virtualizované) sú fyzickými nosičmi informácie (tak ako v minulosti listinné
dokumenty) a môžu obsahovať veľké množstvá citlivých informácií, ktoré pre nedostatočnej starostlivosti alebo
úmyselne môžu opustiť FO. Aby k tomu nedochádzalo, FO musí zaviesť pravidlá tak narábania s (prenosnými)
pamäťovými médiami, ako aj zariadeniami ktoré obsahujú napr. pevné disky, aby sa nedošlo k úniku informácií
napríklad pri oprave alebo vyraďovaní zariadení FO. Ak bude potrebné, FO môže upraviť existujúce postupy pre prenos
pamäťových médií, vyraďovanie počítačov, opravy diskov.
FO kvôli zaisteniu dostupnosti zálohuje množstvo údajov; ak dôjde k výpadku primárneho zariadenia či neželanému
zásahu do údajov na ňom, je možné obnoviť systém a údaje na inom technickom zariadení a obnoviť spracovanie
informácií a poskytovanie služieb. Zálohované údaje je potrebné chrániť na rovnakej úrovni ako pôvodné údaje a aby
si FO mohla byť istá, že zálohy systému a údajov sú použiteľné na obnovu systému, prijať a implementovať opatrenia
na testovania funkčnosti záloh. To sú opatrenia spadajúce do oblasti zaistenia kontinuity činnosti.
3.4.6

Personálna bezpečnosť

Na označenie tejto kapitoly by sa skôr hodilo označenie bezpečnosť ľudských zdrojov. V štandardnej bezpečnostnej
politike je táto problematika rozdelená na niekoľko častí (organizácia KIB, kde sa preberajú bezpečnostné roly,
personálna bezpečnosť – povinnosti zamestnancov, vzťahy s tretími stranami – po-vinnosti zamestnancov tretích strán,
riešenie bezpečnostných incidentov – povinnosti zamestnancov a disciplinárny proces a samostatne vzdelávanie). V
tejto politike spojíme do jednej kapitoly vývoj bezpečnostných povinností zamestnanca FO v priebehu jeho “životného
cyklu” a v druhej časti sa budeme venovať vzťahom s tretími stranami.

Bezpečnosť informačných aktív FO môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť každá osoba, ktorá
k nim má prístup. Používanie informačných aktív FO vychádza z princípov need to know a need
to use, t.j. človek môže používať len informačné aktíva FO, ktoré potrebuje na výkon pracovných
povinností a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie stanovených úloh. Tieto zásady sa
premietajú do opatrení personálnej bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov,
externých spolupracovníkov a primerane na zamestnancov tretích strán, spolupracujúcich s FO
a platia minimálne po dobu trvania pracovného vzťahu a prípadne aj po ňom.
Prijímacie konanie FO je nastavené tak, aby FO vybralo odborne kompetentných a bezúhonných
ľudí schopných plniť úlohy na pozíciách, o ktoré sa uchádzajú. Tým sa znižuje riziko chýb z
nevedomosti a úmyselných útokov interných zamestnancov na aktíva FO. Povinnosť dodržiavať
Bezpečnostnú politiku a bezpečnostné opatrenia je uvedená v pracovnej zmluve a porušenie
týchto povinností môže mať za následok disciplinárne konanie. Prijatí zamestnanci prechádzajú
povinnými vstupnými školeniami, ktorých súčasťou sú aj základy KIB; sú zaradení do
bezpečnostných rol a oboznámení s povinnosťami, ktoré zo zaradenia do konkrétnej roly
28

častokrát to je neformálne poučenie staršieho/nadriadeného pracovníka
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vyplývajú. Zaradenie do roly (prípadne viacerých rol) vyplýva z pracovnej náplne zamestnanca,
ktoré určuje jeho priamy nadriadený. Zmeny pracovnej náplne, preradenie zamestnanca na inú
pozíciu, ukončenie pracovného pomeru sa musia bezodkladne prejaviť aj v úpravách oprávnení,
zmenách rôl, prípadne vyradení zamestnanca z roly. Zodpovednosť za správu rol a postupy pri
správe používateľov ISVS FO upravuje konkrétna bezpečnostná politika 2. úrovne „Roly
a organizácia KIB FO“. Disciplinárny proces so zamestnancom, ktorý spôsobil bezpečnostný
incident, je popísaný v Politike Zásady a postupy riešenia bezpečnostných incidentov.
FO sa snaží o systematické zvyšovanie bezpečnostného povedomia a kompetencií v KIV svojich
zamestnancov. Cieľom FO je, aby každý jeho zamestnanec poznal význam KIB pre činnosť FO,
poznal svoje povinnosti v KIB, vedel ich plniť a vedel na koho sa má obrátiť, ak narazí na problém
KIB, ktorý presahuje jeho možnosti. Plán činnosti v KIB, ktorý každoročne schvaľuje vedenie FO
obsahuje aj plán vzdelávacích aktivít v KIB a FO pripravuje dlhodobý Program zvyšovania
bezpečnostného povedomia a kompetencie zamestnancov FO v kybernetickej a informačnej
bezpečnosti.

V tejto časti Politika deklaruje používania princípu najmenších privilégií a zákaz používania informačných aktív FO na
iné ako pracovné účely nielen pre vlastných zamestnancov ale aj pre zamestnancov tretích strán s prístupom
k informačným aktívam FO.
Politika ďalej definuje základné kritéria pri výbere ľudí (kompetentnosť a spoľahlivosť) a rámcovo povinnosti
zamestnanca v KIB v priebehu zamestnania. Povinnosti sú odvodené od bezpečnostných rol, správa rol bude
predmetom špeciálnej politiky.
Povinnosti v KIB sú súčasťou pracovnej náplne každého zamestnanca, FO ho zaškolí, aby ich vedel plniť a zaradí do
dlhodobého programu zvyšovaniu bezpečnostného povedomia. Ak má zamestnanec plniť odborné úlohy v KIB, FO ho
nechá vyškoliť, aby požadované úlohy odborne zvládol.
FO považuje plnenie povinností v KIB zamestnancami za natoľko dôležité, že porušenie Politiky KIB berie ako porušenie
pracovných povinností, čo je predmetom disciplinárneho procesu s previnivším sa zamestnancom.
Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných ľudí, nedostatočnú úroveň bezpečnostného povedomia a nedostatočné
školiace kapacity sa FO hodlá venovať zvyšovaniu bezpečnostného povedomia svojich zamestnancov a budovaniu
odborných kapacít systematicky a vypracuje dlhodobý vzdelávací Program v KIB, ktorého realizácia bude prebiehať
v ročných cykloch.
Poznámka: Oblasť Personálnej bezpečnosti pokryla aj vzdelávanie a budovanie bezpečnostného povedomia, preto tejto
problematike nie je potrebné venovať v Politike KIB samostatnú kapitolu.
3.4.7

Klasifikácia informácie a kategorizácia systémov

Úroveň ochrany informačných aktív FO je úmerná ich významu a spôsob ochrany bezpečnostným
potrebám jednotlivých aktív. Tie sa rámcovo stanovujú pomocou bezpečnostnej klasifikácie
informácie a kategorizácie informačných aktív FO29. Na detailnejšiu špecifikáciu požadovanej
úrovne ochrany FO používa na klasifikáciu informácie a kategorizáciu systémov metodiku
amerických štandardov [18][19].
Informácie sú z vecného hľadiska rozdelené do typov (osobné údaje, technická dokumentácia,
informácie jednotlivých agend) a každému typu informácie je priradená trojica hodnôt,
vyjadrujúcich potrebnú úroveň ochrany informácií daného typu z hľadiska zachovania
29

klasifikačná schéma vychádza z amerických štandardov FIPS 199 a 200
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dôvernosti, integrity a dostupnosti. Pre integritu a dostupnosť má klasifikačná schéma tri
stupne: nízka, stredná a vysoká, pre dôvernosť aj štvrtý – žiadna, ktorý sa vzťahuje na
informácie, ktoré sú známe a/alebo zverejňované a teda si nevyžadujú ochranu dôvernosti.
Kategorizácia systémov a iných informačných aktív sa odvodzuje od klasifikácie informácie, ktorá
sa pomocou nich spracováva a vyjadruje sa tiež trojicou hodnôt pre potrebnú úroveň opatrení
na ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti, pričom napr. úroveň ochrany dôvernosti v
systéme zodpovedá maximálnej úrovni dôvernosti, ktorú si vyžaduje informácia spracovávaná
v systéme (informačnom aktíve); podobne pre integritu a dostupnosť.
Za klasifikačnú schému zodpovedá manažér KIB, za klasifikáciu informácií a systémov manažér KIB
a vlastníci príslušných informačných aktív.
Kritériá pre klasifikáciu informácií a kategorizáciu systémov podrobnejšie upravuje Politika
Klasifikácie informácie a kategorizácie systémov. Bezpečnostná klasifikácia (trojica úrovne
požiadaviek na dôvernosť, integritu, dostupnosť) sa upresňuje na základe analýzy rizík a je
povinnou súčasťou dokumentácie každého informačného aktíva.

Táto časť Politiky KIB popisuje spôsob klasifikácie informácií a kategorizácie systémov z hľadiska toho, aká je potreba
ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti typov informácií. Klasifikácia vychádza z amerického štandardu FIPS 199
[18] a jej cieľom je zjednotiť rôzne požiadavky na ochranu informácií tým, že sa posúdi akú úroveň ochrany z hľadiska
troch základných požiadaviek na bezpečnosť (dôvernosť, integrita, dostupnosť) si údaje/informácie vyžadujú. Tri kritériá
a tri úrovne bezpečnosti (v prípade dôvernosti dokonca štyri) znamenajú, že by existovalo 27 (36) klasifikačných tried,
pre ktoré by bolo potrebné špecifikovať opatrenia odstupňovanej sily. Aby sa zjednodušila klasifikácia, informácie sú
združené do typov informácií a klasifikujú sa typy informácie; dokumenty, súbory majú bezpečnostnú klasifikáciu typu
informácie, ktorý obsahujú. Klasifikácia informácie sa ešte dá individuálne upraviť (napr. na základe analýzy rizík).
Kategorizácia systému je odvodená od najprísnejšie klasifikovanej informácie, ktorá sa v ňom spracováva.
Klasifikácia informácie a kategorizácia systémov sa nedajú podrobnejšie rozobrať v priestore, ktorý je klasifikácii
vymedzený v politike KIB, preto FO ponecháva klasifikáciu informácie a kategorizáciu systémov na vysvetlenie
v špeciálnej politike 2. úrovne.
3.4.8

Riadenie prístupu
Práca s informačnými aktívami si vyžaduje, aby k nim mal používateľ prístup (logický,
prostredníctvom procesu, ktorý iniciuje, alebo fyzický). Interakcia s informačnými aktívami je
nevyhnutná na plnenie pracovných povinností, ale predstavuje aj hrozbu, ak používateľ narába
s aktívami iným ako povoleným spôsobom. Riadenie prístupu k informačným aktívam je jeden
zo základných prvkov KIB.
Cieľom riadenia prístupu vo FO je obmedziť prístup k informačným aktívam FO a znížiť tak riziko
toho, že s nimi bude môcť manipulovať neoprávnená osoba.
Vo FO sa uplatňuje princíp minimálnych privilégií, t.j. človek bude mať prístup len k tým aktívam,
ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností a v potrebnom rozsahu. Anonymný prístup je
povolený len k verejne dostupným informáciám, pri všetkých aktivitách v systéme musí byť
možnosť určiť osobu, ktorá ich spôsobila.
FO zavedie, zdokumentuje a bude pravidelne revidovať politiku riadenia prístupu, ktoré bude
rovnako zohľadňovať potreby organizácie vykonávať prostredníctvom IKS činnosti, ako aj
bezpečnostné požiadavky. Vlastníci aktív stanovia pre svoje aktíva pravidlá riadenia prístupu,
oprávnenia a obmedzenia prístupu, ktoré sú viazané na jednotlivé bezpečnostné roly.
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FO zavedie formálny proces správy používateľov, aby zaistila oprávneným používateľom prístup k
zdrojom a zamedzila ho neoprávneným osobám. Každému používateľovi bude vo FO pridelené
jedinečné ID, prostredníctvom ktorého ho bude možné jednoznačne identifikovať. Používanie
skupinových ID vo FO musí byť zdôvodnené, povolené a zdokumentované. Prístup jednotlivcov
ku skupinovým ID je riadený rovnakými pravidlami riadenia prístupu ako aktíva, ku ktorým
skupinové ID umožňuje prístup.
Prideľovanie privilegovaných prístupových práv30 je vo FO obmedzené a podlieha formálnemu
schvaľovaciemu procesu, založenému na politike riadenia prístupu.
Na overenie identity (autentifikáciu) používateľa sa vo FO používajú heslá [uviesť iné metódy
autentifikácie, ktoré sa vo FO používajú]. Používatelia sú povinní starať sa o svoje prostriedky
autentifikácie, aby nedošlo k ich zneužitiu. Ak používateľovi unikne jeho pridelený
autentifikačný prostriedok a on túto skutočnosť bezodkladne nenahlási a primerane
neadresuje, nesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú týmto únikom.
FO v politike riadenia prístupu stanoví požiadavky na silu autentifikačných prostriedkov, postupy
ich generovania, odovzdávania používateľom, postupy pri strate a obnove, a potrebu ich
pravidelnej zmeny.
Vo FO sa používa interaktívny systém na manažment hesiel, ktorý zaručuje vytváranie kvalitných
hesiel.
Vlastníci informačných aktív pravidelne revidujú prístupové práva používateľov k svojim aktívam.
Tam, kde to vyžaduje politika riadenia prístupu, je prístup k systémom a aplikáciám riadený
bezpečnými prihlasovacími procedúrami a založený na silnejších metódach autentifikácie
(kryptografické prostriedky, čipové karty, tokeny, biometrické metódy) alebo na
multifaktorovej autentifikácii.
Používanie servisných programov (utilít), ktoré môžu prekonať bezpečnostné opatrenia systémov a
aplikácií je vo FO obmedzené a striktne kontrolované. Prístup ku zdrojovým kódom programov
je obmedzený na základe potreby používania.
Táto časť politiky vychádza z normy [7]. Úlohou riadenia prístupu je zabezpečiť, aby s informačnými aktívami mohli
robiť len oprávnení používatelia a robili len to, čo je potrebné spraviť na to, aby plnili svoje pracovné povinnosti. Rámec
pre to dávajú štyri zásady: minimálnych oprávnení (least privilege principle), need to know, need to use, a zodpovednosť
za činnosť v systéme (accountability). Riadenie prístupu súvisí s ďalšími činnosťami, ktoré sme na zaistenie KIB vo FO už
vykonali, alebo sa chystáme vykonať:
V prvom rade teda potrebujeme vedieť, s čím pracujeme a kto má čo v riadení prístupu robiť:
 Informačné aktíva. Tie sú kľúčové, bez nich FO nedokáže plniť svoje úlohy. Inventarizovali sme ich, zozbierali o
nich základné údaje, stanovili ich vlastníkov. Tí by mali vedieť, akú úroveň ochrany si ich aktíva vyžadujú
(bezpečnostná klasifikácia informácie a kategorizácia systémov) a ako navzájom súvisia (vlastníci aktív +
informatici)
 Oprávnenia a roly. Vlastníci veľkých aktív (vedúci pracovníci zodpovední za jednotlivé agendy) vedia, čo ich
pracovníci majú robiť, aké informácie k tomu potrebujú a ako ich budú potrebovať používať (čítať, modifikovať,
vytvárať nové, spúšťať programy31,...). Vo FO už existujú bezpečnostné roly s definovanými povinnosťami a
oprávneniami. Pri riadení prístupu k aktívam FO sa uplatňujú nasledujúce roly:
o vlastník aktíva,
o správca aktíva,
napr. správcov systému, databázy, aplikácie
u vedúcich (vlastníkov agiend) stačí vedieť, čo ich podriadení majú spraviť, konkrétne oprávnenia (čítať, zapisovať, vykonávať,
modifikovať, odstraňovať,...) odvodí technický správca systému, v ktorom sa údaje spracovávajú
30
31

23

Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti
Verzia 1.0 | kyberbezpecnost@mirri.gov.sk

o manažér KIB,
o používateľ aktíva32.
Vlastník aktíva a manažér KIB (v spolupráci s technickým správcom príslušného systému) definujú oprávnenia pre rolu
používateľa. Technický správca a manažér KIB taktiež detailnejšie špecifikujú prístupové práva a dohodnú úroveň
(možno hneď aj konkrétne mechanizmy) na riadenie prístupu (identifikácia, autentifikácia, záznam auditu). Vlastník
aktíva zodpovedá za správu používateľov (rozhoduje o tom, kto môže k aktívu pristupovať), technický správca nastavuje
prístupové práva33 a kontroluje ich dodržiavanie (záznam auditu, monitoring), manažér KIB kontroluje dodržiavanie
pravidiel, spolu s vlastníkom aktíva reviduje oprávnenia používateľov a rieši mimoriadne situácie.
Pravidlá prístupu, ktoré sa uplatňujú pre všetky aktíva FO, FO zaznamená v podobe politiky riadenia prístupu. Vyhláška
[4] od správcu ISVS III. kategórie vyžaduje prístup k riadeniu prístupu založený na rolách (RBAC – role based access
control) a centrálnu správu identít.
RBAC sme stručne popísali, zložitosť jeho implementácie vo FO bude závisieť od toho, nakoľko dobre sú zmapované
potreby rôznych druhov používateľov v rôznych systémoch.Centrálna správa identít je však technicky omnoho
komplexnejšia problematika. Vyžaduje koordináciu aktivít prebiehajúcich na lokálnej úrovni a jej technickú podporu
v rôznych systémoch, fungujúcich na rôznych platformách, vrátane systémov, ktoré FO nemá vo vlastnej správe
(pretože je ich prevádzka outsourcovaná, prípadne ide o cloudové riešenia). Aby fungovala primerane, potrebujú byť
do nej zapojené všetky systémy. Politika riadenia prístupu umožnuje FO zosúladiť základné črty riadenia prístupu
v konkrétnych systémoch a vytvoriť nutné34 podmienky pre centrálne riešenie. Následne však politika riadenia prístupu
musí byť nevyhnutne doplnená pravidlami a procedúrami upravujúcimi/realizujúcimi riadenie prístupu v konkrétnych
systémoch. Pre správne fungovanie tejto časti KIB je dôležité nielen mať kontrolu nad tým, kto ku ktorému systému
smie prístupovať s akými oprávneniami, ale aj prečo. Až s touto informáciou totiž získavame istotu, že neexistujú
neprimerané, „zabudnuté“ oprávnenia.
Politika KIB stanovuje zásadu pre udeľovanie privilegovaných prístupových práv, t.j. ustanovovanie správcov,
technických správcov a iných používateľov, ktorých majú oprávnenia vykonávať činnosti priamo so systémom, jeho
nastavením, zmenou konfigurácie a vytváraním účtov, spracovaním záznamov auditu a pod. Tieto činnosti sa budú
viazať na špeciálne roly a v oprávneniach rol bude potrebné pamätať tak na to, aké povinnosti človek zaradený do danej
roly má plniť, ako aj na reálne (technické) nastavenie týchto oprávnení a kontrolu ich dodržiavania.
Na to, aby človek mohol v systéme niečo vykonať, musí sa prihlásiť (identifikácia), úspešne potvrdiť identitu, ktorú
deklaroval (autentifikácia) a kontrolné mechanizmy systému zistia, aké oprávnenia sa viažu na danú identitu a umožnia
mu v rozsahu týchto oprávnení v systéme konať (autorizácia). Nedovolia mu prekročiť stanovený rámec, budú
zaznamenávať z bezpečnostného hľadiska kľúčové aktivity a prípadne spustia poplach, ak sa používateľ svoje
oprávnenia pokúsi prekročiť. Slabým miestom je autentifikácia, pretože útočník sa môže pokúsiť získať oprávnenia na
činnosti, ktoré normálne nemá (útočník zvonka, ale aj zamestnanec organizácie) tým, že bude predstierať identitu
človeka s dostatočne vysokými oprávneniami a ak sa mu to podarí, vykonať neoprávnené činnosti v jeho mene. Hrozbu
úspešného predstierania cudzej identity (impersonifikácia) ošetruje politika KIB striktnou požiadavkou na ochranu
autentifikačných údajov (explicitne u používateľov, ale aj ochranu napr. prenášaných alebo uchovávaných hesiel budú
riešiť iné povinné opatrenia technického charakteru, využívajúce napr. kryptografické opatrenia). keďže sa vo FO
používajú na autentifikáciu heslá, Politika KIB uvádza požiadavky správu hesiel a povinnosť FO detailnejšie ich
rozpracovať v politike riadenia prístupu a praktikách opravujúcich postupy pri správe hesiel pre jednotlivé systémy.
Konkretizáciu a detailnejšie rozpracovanie si budú vyžadovať aj metódy autentifikácie založené na iných riešeniach, ako
sú heslá. Politika KIB stanovuje požiadavku prispôsobiť úroveň autentifikácie bezpečnostnej klasifikácii aktív, ku ktorým
po úspešnej identifikácii a autentifikácii používateľ získa prístup. Toto nie je samoúčelná požiadavka, Nariadenie e-IDAS
rozlišuje tri úrovne autentifikácie a ak FO bude poskytovať služby, ku ktorým sa bude dať pristupovať on-line z iných
môžeme rozlišovať zamestnanca s plnohodnotnými oprávneniami a hosťa, ktorého oprávnenia budú zredukované časovo aj
obsahovo tak, aby mohol vykonať, čo sa od neho vyžaduje, ale nič viac
33
Či už priamo alebo kombináciou centrálnej správy identít a kontroly prístupu podľa rol
34
ale nie postačujúce
32
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členských štátov EÚ bude musieť používať autentifikačné mechanizmy poskytujúce potrebné mieru záruk. Dá sa
očakávať, že s postupujúcou informatizáciou a automatizáciou procesov e-governmentu sa takéto požiadavky budú
aplikovať aj v komunikácii minimálne so štátnymi orgánmi.
Útoky na úroveň autorizácie sú primárne zamerané na nepozorované pridelenie neprimeraných oprávnení, prípadne
využitie existencie „zabudnutých“ oprávnení po odchode pracovníka z FO, prípadne jeho posune vo vnútornej
organizačnej štruktúre a s tým súvisiacej zmene potrieb prístupu k aktívam. Korektne zavedený a udržiavaný RBAC
v kombinácii s fungujúcou centrálnou správou identít má dostatočnú úroveň odolnosti voči týmto útokom.
V závere tejto časti Politika KIB striktne obmedzuje prístup k systémovým nástrojom, ktoré by pri zneužití mohli
útočníkovi pomôcť obísť bezpečnostné mechanizmy a získať neoprávnené privilégiá a tiež zdrojovým kódom, ktorých
modifikáciou by útočník mohol napr. vytvoriť prístup do systému, alebo modifikovať jeho funkcionalitu.
Riadenie prístupu je komplexná problematika, ktorá si vyžaduje zosúladenie rôznorodých aspektov: fyzickej ochrany,
právneho aspektu (úprava prístupu tretích strán), organizačného (správa rolí a oprávnení), kryptografických riešení
(ochrana autentifikačných údajov, ale aj kryptografické metódy autentifikácie, PKI, elektronický podpis), technických
riešení (prístupy k technickým zariadeniam, systémom, databázam, sieťam, aplikáciám, mechanizmy riadenia prístupu,
vytváranie a vyhodnocovanie záznamov auditu), ochrany osobných údajov (biometrické metódy autentifikácie),
spoluprácu používateľov a i. Nemá zmysel snažiť sa pokryť všetky tieto aspekty detailne v jednej špeciálnej Politike
prístupu (mimochodom, kto by bol jej vlastníkom a dokázal by ju presadzovať?) , schodnejšia cesta bude zohľadniť
riadenie prístupu v špeciálnych politikách a Politiku riadenia prístupu poňať ako dokument, ktorý dáva jednotlivým
aktivitám, pravidlám a opatreniam jednotiaci rámec.
3.4.9

Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

FO nemôže pokryť na 100% všetky relevantné hrozby a eliminovať riziká, ktoré z nich vyplývajú voči aktívam FO. Ak
vykonala analýzu rizík, vie, aké opatrenia prijala a aké sú zostatkové riziká. Zostatkové riziká bude FO monitorovať, aby
včas zistila ich zvýšenie nad akceptovateľnú úroveň. Podobne bude monitorovať riziká, ktoré nedokázala pokryť35
(výnimka – akceptovanie rizík presahujúcich hranicu akceptovateľného rizika, napr. kvôli nedostatku zdrojov). FO však
musí byť pripravená riešiť bezpečnostné udalosti, ktoré sa môžu rozvinúť do bezpečnostných incidentov. Dobrou
analógiou je protipožiarna ochrana. Organizácia reviduje elektrické vedenia, ukladanie horľavých látok, upraví
narábanie s otvoreným ohňom a zdrojmi tepla (fajčenie, kúrenie, varenie), pravidelne (BOZP školenia) školí
zamestnancov, rozmiestni hasiace prístroje, ustanoví protipožiarnu hliadku a definuje pravidlá pre prípad požiaru, vie,
že treba volať na čísla 112 (integrovaný záchranný systém) alebo priamo na 150 (hasiči). Tak aj v prípade keď napriek
všetkým preventívnym opatreniam dôjde k bezpečnostnému incidentu (analógia - požiaru), organizácia musí mať
premyslené a odskúšané postupy a potrebné kapacity na to, aby bezpečnostný incident lokalizovala, vyriešila
vyhodnotila a prijala opatrenia proti tomu, aby k podobnému incidentu došlo v budúcnosti. Normy ohľadne riešenia
bezpečnostných incidentov sú idealistické, predpokladajú, že v organizácii sú vyriešené základné problémy KIB a žo
organizácia má dostatočné zdroje, aby systematicky riešila aj bezpečnostné incidenty. Skúsime politiku nastaviť tak, aby
bolo jasné, k čomu sa chceme vo FO dopracovať, ale aby kroky potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov neboli
neprimerane veľké. Ešte pripomíname, že okrem požiadaviek na riešenie bezpečnostných incidentov uvedených v
zákonoch a vyhláškach [1][2][3][4], budeme z dôvodu medzinárodnej kompatibility vychádzať z noriem [7][8][21] a
metodického materiálu NIST [20].

jednoduchým príkladom je už neplnenie povinností vyplývajúcich pre FO z vyhlášok [2][4], ktoré predpokladajú, že organizácia
má kvalifikovaných odborníkov na KIB. Vzhľadom na nedostatok takýchto ľudí, FO pri najlepšej vôli nedokáže splniť na
požadovanej úrovni požiadavky vyhlášok a môže nanajvýš prijať náhradné riešenia (preorientovanie odborníka v inej oblasti na KIB
a jeho postupné dopĺňanie si potrebných vedomostí, budovanie personálnych kapacít a zvyšovanie všeobecného bezpečnostného
povedomia organizácie).
35
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Cieľom tejto časti politiky KIB je zaistiť konzistentný a efektívny prístup k manažmentu
bezpečnostných incidentov36, vrátane oznamovania bezpečnostne relevantných udalostí a
možných zraniteľností.
Bezpečnostne relevantná udalosť je udalosť, ktorá môže mať negatívny dopad na aktíva FO,
bezpečnostný incident je udalosť, ktorá má negatívny dopad na aktíva FO.
Každý zamestnanec organizácie a v primeranej miere externý spolupracovník a zamestnanec tretej
strany je povinný
 dodržiavať ustanovenia tejto politiky a dokumentov, v ktorých je detailnejšie rozpracovaná, aby
svojím konaním nespôsobil bezpečnostný incident,
 upozorniť na potenciálnu zraniteľnosť alebo bezpečnostne relevantnú udalosť37, ktorú
spozoroval,
 podieľať sa na riešení bezpečnostného incidentu podľa pokynov osoby, ktorá riadi riešenie
daného bezpečnostného incidentu.
Prípravu na riešenie bezpečnostných incidentov ako aj samotné riešenie bezpečnostných
incidentov vo FO koordinuje manažér KIB. FO [podľa charakteru, veľkosti a možností
organizácie] má


vytvorený vlastný CSIRT38, zodpovedný za prevenciu a riešenie bezpečnostných incidentov v
organizácii,
 ad hoc vytvorený IRT (incident response team – tím na riešenie incidentov),
 jednotlivcov zodpovedných za riešenie špecifických bezpečnostných incidentov.
FO vypracuje zavedie, nacvičí a zdokumentuje postupy
 na plánovanie a prípravu na riešenie bezpečnostných incidentov,
 na monitorovanie, detekciu, analýzu a hlásenia o bezpečnostne relevantných udalostiach a
bezpečnostných incidentoch,
 na dokumentovanie aktivít súvisiacich s manažmentom bezpečnostného incidentu,
 na narábanie s informáciami, ktoré môžu slúžiť ako dôkazový materiál,
 na posudzovanie a vyhodnocovanie bezpečnostne relevantných udalostí a posudzovanie
bezpečnostných zraniteľností,
 na riešenie bezpečnostných incidentov, vrátane postupov pri eskalácii riešenia, riadenia obnovy
po incidente a komunikácie vlastným zamestnancom, externým partnerom, inštitúciám a
verejnosti.
FO vytvorí pre prevenciu bezpečnostných incidentov a ich riešenie primerané podmienky
(materiálne, technické, priestorové, kompetencie, vzdelávanie členov CSIRT/IRT, špecialistov,
zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov FO) a zabezpečí podporu špecialistov na
KIB pre prípad závažných bezpečnostných incidentov.
Manažér KIB vedie evidenciu bezpečnostných incidentov vo FO, po závažných bezpečnostných
incidentoch bude informovať najprv Výbor pre KIB a potom Vedenie FO o príčinách, priebehu,
riešení a dopadoch bezpečnostného incidentu a v prípade potreby o návrhoch na nové alebo
upravené bezpečnostné opatrenia a či zmeny Politiky KIB, prípadne špecifických politík FO.
majú sa na mysli kybernetické bezpečnostné incidenty a incidenty informačnej bezpečnosti (information security incidents podľa
[7])
37
bezpečnostne relevantná udalosť môže ale nemusí byť bezpečnostným incidentom. Zamestnanec nemusí byť schopný posúdiť, či
ide o bezpečnostný incident a je lepšie upozorniť včas na možný bezpečnostný incident, ako čakať, kým sa rozvinie do takej miery,
že bude jasné, že ide o bezpečnostný incident.
38
Computer Security Incident Response Team –teda dedikovaný útvar na riešenie incidentov KIB
36
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Manažér KIB raz ročne predkladá Vedeniu FO po predchádzajúcom prerokovaní vo Výbore KIB
správu o stave KIB v organizácii; ktorá obsahuje prehľad a analýzu príčin bezpečnostných
incidentov s navrhovanými riešeniami.
Manažér KIB (v spolupráci s inými zamestnancami FO a prípadne externými špecialistami) vypracuje
dokument Zásady a postupy riešenia bezpečnostných incidentov vo FO, ktorý Vedenie FO vydá
ako záväzný interný predpis. Manažér KIB spravuje tento dokument.

Riešenie bezpečnostných incidentov (kybernetických, informačnej bezpečnosti) je ďalšia z prierezových oblastí KIB,
pretože bezpečnostný incident môže spôsobiť čokoľvek – od úderu blesku, cez nevedomosť, úmyselný útok, nedostatok
zdrojov až po chybu v algoritme na generovanie kryptografických kľúčov. Čo sa s tým dá realisticky robiť a ako to napísať
do Politiky:
Potrebujeme vedieť, čo našim aktívam hrozí a prijať systém opatrení, aby sme riziká z týchto hrozieb voči našim aktívam
eliminoval, alebo aspoň minimalizovali. Zdôrazňujeme systém opatrení, pretože opatrenia jednotlivých oblastí KIB nie
sú nezávislé a dajú sa často kombinovať, a výsledok je potom lepší ako suma jednotlivých opatrení bez zohľadnenia ich
závislosti. V našej obrane aj tak ostali diery – o niektorých vieme (nemali sme dosť prostriedkov na ich zaplátanie), o
iných nevieme (zatiaľ neodhalené zraniteľnosti) ďalšie sa nám zdali nepodstatné a tak sme ich zanedbali.
Ako je už v našej Politike uvedené v časti o manažmente zraniteľností a správe rizík, musíme:
 monitorovať nepokryté riziká, o ktorých vieme – aby sme boli pripravení na to, že niekto/niečo využije známe
zraniteľnosti, resp. že nám malé riziká spred nejakého času narástli do nezanedbateľných rozmerov (a stále
rastú),
 sledovať informácie o nových zraniteľnostiach, aktuálnych hrozbách a keď sú pre nás relevantné, pripraviť sa
na možný útok, alebo využitie zraniteľnosti,
Tieto činnosti treba vykonávať priebežne, jednak so stanovenou periodicitou, jednak mimoriadne pre prípad akútnej
hrozby. Po vyhodnotení týchto informácií FO, resp. jej Výbor pre KIB rozhodne o postupe. Možností je tu podľa výsledku
viacero: možno netreba robiť nič, možno sa treba viac sústrediť na monitorovanie takýchto príznakov, možno treba
prijať konkrétne opatrenie.
Je samozrejme potrebné mať personálne a zároveň odborné kapacity na riešenie bezpečnostných incidentov39. Na
začiatku zavádzanie systematického riešenia KIB to bude asi iba ad-hoc skupina (IRT, incident response team) vytvorená
z ľudí, ktorí vo FO môžu prispieť k riešeniu bezpečnostného incidentu (širší virtuálny IRT, z ktorého sa vyberajú
konkrétne tímy podľa podstaty incidentu). Vo všeobecnosti koordinátorom bude manažér KIB, ale keď pôjde o
špecifický problém a v IRT bude odborne a manažérsky kompetená osoba, mala by riadiť riešenie bezpečnostného
incidentu ona. Na manažéra KIB ostane aj tak množstvo povinností (hlásenia, dokumentácia), o ktorých špecialista nieč
nevie ani nepotrebuje vedieť. Niečo sa bude dať nacvičiť v predstihu na základe modelových scenárov alebo na základe
predošlých skúseností z riešenia bezpečnostných incidentov vo FO v minulosti, podstatné však bude riešenie reálnych
bezpečnostných incidentov, kde sa overia postupy, rozdelenie úloh a zistí, čo by bolo treba ešte vedieť a čo spraviť v
budúcnosti inak.
Namiesto Politiky manažmentu bezpečnostných incidentov navrhujeme vypracovanie podrobnejšieho materiálu –
Zásady a postupy pri riešení bezpečnostných incidentov vo FO. Tento dokument bude mať dve časti – prvá bude
popisovať organizáciu manažmentu bezpečnostných incidentov vo FO – zodpovednosti (kto a čo má robiť na prevenciu
a pri riešení bezpečnostných incidentov), monitorovanie systémov, vyhodnocovanie príznakov bezpečnostných
udalostí, stanovovanie priorít pri výskyte viacerých bezpečnostných incidentov, všeobecné postupy, potrebné zdroje,
zloženie a úlohy členov (virtuálneho IRT), nahlasovacie povinnosti, dokumentáciu bezpečnostných incidentov,
Ich odborná úroveň a rozsah iných povinností môže byť pritom rozličná – podľa možností FO to môže byť profesionálna hasičská
jednotka, ale možno aj iba dobrovoľná protipožiarna hliadka. Opäť potrebujeme uplatniť princíp primeranosti a zohľadnenia
dostupných zdrojov. Reálni dobrovoľníci sú lepší ako profesionáli „iba na papieri“
39
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vyhodnodcovanie riešenia bezpečnostného incidentu a pod.
Druhá časť má podobu katalógu incidentov – každý katalógový list obsahuje vlastné skúsenosti o incidente nejakého
typu, ktorý už v organizácii nastal – aká hrozba sa uplatnila, voči akému aktívu, aké zraniteľnosti využila, aké mala
dopady a na čo, aké boli prejavy začínajúceho incidentu, postup riešenia, efektívnosť, prípadne korekcia postupu.
Takýto katalógový list (s aktualizáciou kontaktov) slúži jednak ako historický záznam o okolnostiach a priebehu
incidentu, jednak ako návod na identifikovanie začínajúceho bezpečnostného incidentu tohoto typu a
predpripraveného postupu jeho riešenia.
Hoci pri výskyte a riešení bezpečnostných incidentov zohráva veľkú úlohu náhoda, bezpečnostné incidenty sú
ukazovateľmi kvality riešenia KIB v organizácii. Opakovaný výskyt incidentov toho istého typu poukazuje na to, že nejaké
riziko bolo podhodnotené, alebo že sú existujúce opatrenia nedostatočné a že je potrebné prijať účinné opatrenia na
jeho elimináciu alebo aspoň podstatné zníženie. Veľké bezpečnostné incidenty ohrozujú organizáciu a bude sa nimi
musieť zaoberať Vedenie organizácie, veľa menších bezpečnostných incidentov a najmä trendy môžu naznačiť hlbšie
nedostatky vo FO, ktoré sa môžu prejaviť v budúcnosti (napr. infiltrácie škodlivým kódom), ľudské chyby, úniky
osobných údajov, slabé heslá. Tieto informácie by mal manažér KIB predložiť Výboru pre KIB a tgen by mal zvážiť, či a
aké opatrenia je potrebné prijať. Zanedbanie primeranej reakcie na takéto príznaky sa pravdepodobne neskôr rozvinie
do veľkých incidentov, ktoré budú omnoho ťažšie zvládnuteľné.
Vývoj stavu KIB v organizácii sa môže premietnuť aj do opatrení a postupov riešenia bezpečnostných incidentov a
manažér KIB je zodpovedný za to, že sa tieto zmeny objavia aj v internom predpise.
3.4.10 Kontinuita prevádzky informačných technológií verejnej správy

FO vykonáva viaceré činnosti, ktoré nesmú byť prerušené, alebo v krajnom prípade prerušené na
veľmi obmedzený čas. [FO má zavedený systém pre manažment kontinuity činnosti, ktorého
úlohou je zvyšovať odolnosť tých činností FO, ktoré sú z časového hľadiska kritické,
adekvátne reagovať na bezpečnostné incidenty, ktoré ich narušujú a obnoviť činnosti v čo
najkratšom čase.] IKT FO sú kritickou infraštruktúrou FO, ich narušenie môže ohroziť kritické
činnosti FO a preto opatrenia na ochranu informačných aktív zohľadňujú potreby/požiadavky
manažmentu kontinuity činností FO.
Ohrozené môžu byť aj činnosti, zamerané na zaistenie KIB vo FO. FO preto musí zaviesť,
zdokumentovať, implementovať a udržiavať procesy, procedúry a opatrenia na zaistenie
požadovanej úrovne kontinuity KIB aj počas mimoriadnych situácií.
FO identifikuje subsystémy ISVS FO, ktoré sú pre zachovanie kontinuity jej (kritických) činností
podstatné a vypracuje pre ne plány kontinuity činnosti v súlade s požiadavkami vyhlášok [2][4],
vyčlení na opatrenia potrebné zdroje a zabezpečí ich implementáciu. FO bude overovať, či sú
opatrenia na zachovanie kontinuity činnosti účinné a použiteľné v mimoriadnych situáciách
Za správu plánov kontinuity činnosti ISVS zodpovedá manažér KIB.

Hoci je dostupnosť základnou bezpečnostnou požiadavkou na ochranu informačných aktív, kontinuita činnosti
organizácie nie je len problémom KIB a treba ho zosúladiť s krízovým manažmentom a inými aktivitami, ktoré sa vo FO
podieľajú na zaistení kontinuity jej činnosti.
Riešenie kontinuity činnosti je veľmi dobre popísané v štandarde [13]. Na základe tohto štandardu by manažér KIB spolu
s kolegami zodpovednými za krízový manažment FO a vlastníkmi kľúčových informačných aktív FO mal byť schopný
spraviť BIA (Analýzu dopadov na činnosť), analýzu rizík a navrhnúť potrebné opatrenia. Tieto výstupy sú následne
spracované do holistickej podoby v plánoch kontinuity činnosti.
Počas mimoriadnej situácie môžu prestať fungovať opatrenia na zaistenie KIB (napr. nedostatok ľudí, poškodenie
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systémov) a FO bude musieť zaistiť potrebnú uroveň KIB inými spôsobmi. Toto sa nebude dať vymyslieť a realizovať na
mieste, ale treba sa na to pripraviť. Plány na zachovanie kontinuity činnosti treba nielen napísať, ale aj zabezpečiť
prostriedky na ich implementáciu a vyskúšať, aby aspoň kľúčoví ľudia vedeli, čo majú v kritickej situácii robiť.
3.4.11 Audit a kontrolné činnosti

Faktory ovplyvňujúce KIB FO sa dynamicky menia. Na posúdenie úrovne KIB a súladu s
požiadavkami zákonov [1][3], sa FO podrobuje minimálne raz za dva roky externému auditu.
Okrem povinného bezpečnostného auditu FO, priebežného monitoringu, cielených kontrol
zameraných na systémy a špecifické oblasti KIB, FO kontroluje stav svojho ISMS, dodržiavanie
bezpečnostných politík, štandardov a postupov, ako aj účinnosť prijatých opatrení
prostredníctvom interných auditov. Plány kontrolnej činnosti vypracúva manažér KIB FO,
posudzuje Bezpečnostný výbor a schvaľuje (v rámci plánov činnosti) vedenie FO; opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov posudzuje Bezpečnostný výbor a podľa charakteru opatrení
schvaľuje vedenie FO, v prípade lokálnych operatívnych opatrení vedúci organizačného útvaru,
ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Audit je nezávislé porovnanie stavu nejakého technického systému či spôsobu organizácie oproti zadefinovanému
ideálnemu stavu. Požiadavka na nezávislosť znamená, že kontrolovať napr. zavedenie a účinnosť opatrení by nemal
človek, ktorý je za opatrenia zodpovedný. Neznamená to však, že audit nemôže vykonávať interný zamestnanec
organizácie. Bezpečnostný audit je štandardná forma posudzovania stavu KIB. Zákon o KB požaduje vykonanie
bezpečnostného auditu raz za dva roky, vyhláška [4] explicitne požaduje“vyhodnocovanie súladu implementovaných
opatrení s touto vyhláškou najmenej raz ročne”40. FO sa bude teda musieť podrobiť povinnému externému auditu raz
za dva roky a medzitým môže poľa potreby vykonávať interné alebo externé audity podľa potreby.
Kontrolná činnosť je prirodzenou súčasťou každodennej správy rizík; väčšie kontrolné aktivity treba pripraviť a v prípade
externého auditu aj naň naplánovať finančné prostriedky. Audit ISMS je popísaný v norme ISO/IEC 27007 — Guidelines
for information security management systems auditing. Norma ISO/IEC TR 27008 — Guidance for auditors on ISMS
controls je zameraná na audit bezpečnostných opatrení.
3.4.12 Ostatné oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti FO
Zákony, vyhlášky aj normy obsahujú ďalšie oblasti KIB, ktoré by bolo možné zaradiť do politiky KIB. Vychádzajúc však z
úlohy Politiky KIB a jej predpokladaných čitateľov (všetci zamestnanci FO, externisti a tretie strany), v Politike nemá
zmysel zachádzať do podrobností, ktorým nebudú rozumieť, ani rozoberať oblasti, ktoré sa väčšiny čitateľov nebudú
týkať. To samozrejme neznamená, že by vynechané oblasti KIB boli menej dôležité, alebo sa nimi dokonca vo FO nie je
potrebné zaoberať. Aj tie oblasti KIB, ktoré boli v Politike KIB popísané, nemali dosť priestoru na na podrobnejší popis,
ktorý bol často ponechaný na špecializované bezpečnostné politiky. V tejto časti Politiky uvedieme stručne zásady,
ktorými sa bude FO riadiť v tých oblastiach KIB, ktoré neboli v Politike výslovne uvedené a uvedieme dokumenty, ktoré
bude potrebné na rozpracovanie týchto zásad potrebné vytvoriť. Zoznam týchto dokumentov uvedieme v prílohe tejto
Politiky.

40

príloha 2B Kategória III bod b)
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KIB vo vzťahoch s tretími stranami
K informačným aktívam FO majú okrem vlastných zamestnancov a anonymných klientov prístup aj
dodávatelia, poskytovatelia rôznych informačných služieb a zamestnanci tretích strán. Tieto
cudzie osoby sú povinné dodržiavať Bezpečnostnú politiku FO a predpisy KIB. FO analyzuje riziká
vyplývajúce z prístupu cudzích osôb k jeho informačným aktívam, zavádza a udržiava opatrenia
na minimalizáciu týchto rizík a v zmluvách s tretími stranami upravuje vzájomné požiadavky a
povinnosti v KIB.
Podrobnosti upraví špeciálna politika.

Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí
Cieľom tejto politiky je zaistiť správne a bezpečné fungovanie digitálnych IKT FO.
Pre činnosti spojené s d-IKT, FO vypracuje, zdokumentuje, zverejní a bude dodržiavať operačné
procedúry. Dokumentáciu týchto procedúr FO chápe ako formálne dokumenty, ktorých zmeny
podliehajú schváleniu vedením.
Zmeny týkajúce sa organizácie, procesov, d-IKT a systémov, ktoré majú vplyv na KIB sú riadené. Na
zaistenie požadovaného riadenia zmien FO uplatňuje stanovenie zodpovedností za zmeny a
definuje postupy pri zmenách, vrátane vytvárania záznamu o zmenách.
FO monitoruje a optimalizuje existujúce zdroje a odhaduje budúce potreby, aby zaistila dostatočnú
kapacitu svojich súčasných a budúcich systémov. FO ďalej monitoruje priebežný stav funkčnosti
a dostupnosti jednotlivých systémov a prvkov infraštruktúry tak, aby pri výpadku bol
bezodkladne notifikovaný správca a mohol primerane reagovať.
Pri vývoji systémov FO presadzuje oddelenie vývojového, testovacieho a operačného prostredia.
FO má vypracovanú politiku zálohovania a v súlade s ňou vytvára a testuje kópie údajov, softvéru a
systémov.
Poznámka: táto časť Politiky čiastočne pokrýva kapitolu 12 normy [7] . Dvanásta kapitola normy
obsahuje aj podkapitoly, ktoré v Politike KIB boli spracované samostatne, ako Hodnotenie
zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie, Ochrana proti škodlivému kódu, Vytváranie záznamu
auditu a monitorovanie, čiastočne audit.

Hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie
FO nemusí poznať všetky bezpečnostné problémy, pretože sa objavujú nové zraniteľnosti (najmä
chyby a nedostatky pogramového vybavenia), ktoré protivníci môžu využiť na prienik do
systémov FO. Táto bezpečnostná politika upravuje
 získavanie informácií o zraniteľnostiach
 vyhodnocovanie relevantnosti zraniteľností (týkajú sa FO, ak áno, ktorých systémov)
 získavania softvérových aktualizácií a ich aplikovania na produkčné systémy
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Komentár: Táto problematika, ako aj ďalšie, spadala prirodzene do oblasti bezpečnosť prevádzky
informačných systémov a sieti, resp. uvádza sa aj v oblasti riešenia bezpečnostných incidentov
(nahlasovanie bezpečnostných udalostí a potenciálnych zraniteľností). To však nie je podstatné,
dôležité je, aby boli všetky oblasti KIB pokryté.

Ochrana proti škodlivému kódu
FO považuje škodlivý kód za jednu z najvážnejších hrozieb voči svojim informačným aktívam a
systematicky rieši prevenciu, detekciu napadnutia, infiltráciu škodlivého kódu a jej dôsledky a
budovanie bezpečnostného povedomia používateľov voči tejto hrozbe. Na systémoch a
pracovných staniciach má inštalovaný antivírusový softvér, ktorý sa automaticky aktualizuje.
Manažér KIB a správcovia systémov a sietí FO sledujú výstrahy a upozornenia na hroziace útoky
škodlivého kódu, prijímajú technické opatrenia a informujú o hroziacom nebezpečenstve
používateľov.
Vo FO sa dôsledne uplatňujú zásady minimálnych privilégií a zákazu používania počítačov a iných
informačných aktív organizácie na iné ako pracovné účely. Zamestnanci (ani externí
spolupracovníci) nesmú z počítačov FO pristupovať na webové stránky a sťahovať informácie
na iné ako pracovné účely, nemajú oprávnenia na inštaláciu softvéru na systémy FO ani
modifikáciu ich konfigurácií. Sú oboznámení s rizikami elektronickej pošty, používania
prenosných pamäťových médií. FO kontroluje obsah prichádzajúcich a odchádzajúcich súborov
na prítomnosť škodlivého kódu afiltruje nevyžiadanú poštu. FO analyzovalo riziká, spojené so
spracovaním jej údajov v cloudoch a iných externých systémoch a zmluvne sa dohodla
s poskytovateľmi týchto služieb na primeraných bezpečnostných opatreniach.
FO zaradilo problematiku škodlivého kódu do pravidelných školení svojich zamestnancov.
Komentár: Zákaz prístupu na nepracovné webové stránky je vo všeobecnosti komplikovaný na
technickú realizáciu – vyžaduje zavedenie konkrétnych technických prvkov do infraštruktúry.
Tieto prvky treba následne priebežne konfigurovať podľa identifikovaných potrieb. Z podstaty
internetu je nereálne pri obmedzovaní použiť stratégiu “whitelisting” (teda povoľovania iba
konkrétnych stránok), ostáva nám teda iba možnosť “blacklisting” (teda blokovanie
nevhodných stránok, skupín stránok či tématických okruhov stránok na základe metadát, ktoré
o svojom obsahu poskytujú. To následne znamená nutnosť zavedenia procesu na úpravu
blacklistu, ak vznikne legitímna potreba uvoľniť prístup ku zdroju, ktorý je zablokovaný.
Zavedenie takého prvku navyše pridáva element úzkeho hrdla (“single point of failure”),
nakoľko aby plnil svoju úlohu, musí cezeň pretekať všetka sieťová premávka organizácie.
Pokrytie zariadení mimo fyzické priestory organizácie znamená ďalšie technické komplikácie,
ktoré celú situáciu predražujú a predstavujú potenciálne riziko pre kontinuitu prevádzky a
dostupnosti zdrojov.
Z týchto dôvodov je na zváženie, či toto opatrenie neponechať primárne na úrovni organizačnej,
uložením povinnosti zamestnancom a ich následným primeraným vzdelávaním. Zamestnanec,
ktorý následne spôsobí bezpečnostný incident porušením tohto pravidla môže byť následne
postihnutý podľa ustanovení tejto Politiky.
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Akvizícia, vývoj a údržba informačných technológií verejnej správy
Aby FO zaistila potrebnú úroveň KIB svojich systémov, zohľadňuje bezpečnosť v priebehu celého
ich životného cyklu. FO má vypracované pravidlá a procedúry podľa normy [7].
Komentár: Podobne ako prevádzka systémov je aj táto oblasť príliš rozsiahla, aby sa dala rozumne
popísať v Bezpečnostnej politike a bude ju potrebné rozdeliť do viacerých menších tematických
celkov. Je otázne, či bude FO mať prostriedky na to, aby si nechala vyvíjať nejaký systém, alebo
bude kupovať hotové systémy, ktoré si nechá prispôsobiť svojim potrebám. V prílohe venovanej
akvizícii IT popíšeme okruhy problémov, ktoré by v plnom rozsahu bolo potrebné riešiť, aby si
čitateľ spravil predstavu o rozsahu tejto oblasti a mohol vybrať to, čo sa ho týka.

Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie
Aby sa zabezpečilo dodržiavanie bezpečnostnej politiky, umožnilo stanovovať zodpovednosť za aktivity v systémoch FO a včas odhalili pokusy o narušenie informačných aktív FO, bezpečnostne
rele-vantné aktivity v systémoch FO sú kontinuálne monitorované a vytvára sa o nich záznam
auditu, ktorý sa priebežne/následne vyhodnocuje. Pre každý systém technický správca systému
spolu s vlastníkom systému a manažérom KIB v súlade s politikou riadenia prístupu k danému
systému a informáciám v ňom spracovávaným stanovia, ktoré udalosti v systéme sa budú
monitorovať a čo bude obsahovať záznam o týchto aktivitách. Záznamy auditu sú chránené
proti narušeniu, úniku osobných údajov, ktoré obsahujú a uchovávané po dobu primeranú
účelu ich spracovania. Záznamy auditu o činnostiach privilegovaných používateľov (správcov
systémov) sú uchovávané mimo dosahu príslušných správcov.
Komentár: Tu je problematická požiadavka automatického nepretržitého vyhodnocovania, ktoré si
vyžaduje nejaký nástroj a doriešenie toho, čo sa bude diať, po objavení nejakej podozrivej
aktivity mimo pracovnej doby. Požadovať nepretržitú trojsmennú prevádzku na všetky systémy
nepretržite je absolútne neprimerané a finančne aj personálne neúnosné. Najrozumnejšie sa
javí zaviesť automatizovaný monitoring, ktorý má k jednotlivým monitorovaným prvkom
zadefinovanú mieru kritickosti. Na základe tejto môže potom použiť primeraný komunikačnonotifikačný kanál na správcu v prípade detekcie problému či výpadku dostupnosti.

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
FO chráni svoje informačné aktíva pred neoprávneným fyzickým prístupom, poškodením,
narušením fyzickými, organizačnými a inými opatreniami v súlade s požiadavkami normy [7].
Kľúčové in-formačné aktíva sú umiestnené v zabezpečených priestoroch, fyzicky oddelených od
ostatných priestorov FO. Do týchto priestorov môžu vstupovať len na to oprávnené osoby,
vstup je kontrolovaný, priestory sú monitorované a sú definované pravidlá pre prácu v
zabezpečených priestoroch. Chránená je aj sieťová a podporná infraštrukúra. FO má záložné
zdroje umožňujúce preklenúť krátkodobé výpadky prúdu (UPS) a záložný generátor; záložné
kapacity v inej budove (lokalite) pre prípad, keď by došlo k dlhodobému výpadku primárnych
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informačných systémov. Jednotlivé zariadenia a komponenty informačných systémov a sietí sú
evidované, udržiavané a spravované v súlade s prevádzkovým poriadkom ISVS FO. Prevádzkový
poriadok upravuje aj vynášanie aktív mimo priestorov organizácie (opravy, údržba), správu
pamäťových médií, vyraďovanie technických zariadení a nosičov informácií.
FO presadzuje politiku čistého stola a čistej obrazovky (každý zamestnanec je povinný chrániť informácie v papierovej a elektronickej podobe, s ktorými pracuje a za ktoré zodpovedá),
dodržiavať pravidlá pre prácu z domu a prácu na diaľku a chrániť zverené informačné aktíva FO
aj mimo jeho priestorov.

Kryptografické opatrenia
FO využíva štandardné aplikácie so zabudovanými kryptografickými funkciami na zaistenie
dôvernosti, integrity a autentickosti údajov. Používanie kryptografických opatrení vychádza z
klasifikácie údajov a analýzy rizík. FO vydáva Politiku používania kryptografických prostriedkov,
ktorá podrobnejšie popisuje, na aké účely sa budú kryptografické opatrenia používať, prístup k
manažmentu kryptografických kľúčov, zodpovednosti za implementáciu politiky a manžmentu
kľúčov, použité algoritmy a štandardy a dopad používania šifrovania na iné bezpečnostné
opatrenia (detekcia škodlivého kódu), kontrola a audit.
Komentár: Kryptografické riešenia sú základom viacerých bezpečnostných funkcií, okrem
zabezpečenia dôvernosti šifrovaním umožňujú zaistiť integritu údajov (digitálne odtlačky),
overiť autentickosť dokumentu (elektronická pečať, elektronický podpis) a i. Kryptografické
riešenia sú postavené na ťažkých matematických problémoch a nie je predpoklad, že sa vo FO
budú používať iné ako štandardné riešenia. Ak sa FO rozhodne používať nejaké kryptografické
riešenie, manažér KIB (po konzultácii s odborníkmi) bude vedieť, aké problémy bude
potrebovať riešiť, aby kryptografické riešenie prinieslo očakávaný efekt a tieto formalizovať v
podobe politiky

3.4.13 Schválenie, implementácia a správa Politiky KIB
V tejto fáze predpokladáme, že sa nám podarilo dokončiť Politiku KIB po obsahovej stránke. Aby neostala visieť vo
vákuu, norma [7] požaduje, aby sa priamo v Politike KIB stanovila zodpovednosť za správu Politiky, dôvody a postup jej
aktualizácie.
Aby Bezpečnostná politika FO mohla byť základom KIB (ISMS) FO, musí odrážať aktuálny stav a
potreby FO v oblasti KIB. Za správu Bezpečnostnej politiky FO zodpovedá manažér KIB, ktorý
prostredníctvom garanta KIB predkladá Vedeniu FO každoročne Výročnú správu o stave KIB na
FO. Súčasťou Výročnej správy je návrh opatrení na riešenie zistených/pretrvávajúcich
bezpečnostných problémov FO, ktorý je konkretizovaný v Návrhu plánu práce a rozpočtu KIB
na ďalší rok (toto je potrebné zosúladiť s plánovacím cyklom FO). V prípade mimoriadnych
udalostí so závažným dopadom na KIB (bezpečnostný incident, kontrola, audit, zmena
legislatívy, organizačné zmeny na FO, presťahovanie do iných priestorov, zavedenie nového
systému a pod.), resp. na základe požiadaviek Vedenia FO, manažér KIB prostredníctvom
garanta KIB predkladá Vedeniu FO správu o udalosti (minulej, alebo budúcej), jej
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bezpečnostných dopadoch a navrhuje opatrenia na ošetrenie rizík, ktoré z nej
vyplynuli/vyplynú. Opatrenia môžu znamenať zmenu ISMS, vrátane Bezpečnostnej politiky FO.
Bezpečnostná politika je verejný dokument, ktorý sa v primeranej miere vzťahuje na všetky osoby,
ktoré pristupujú k informačným aktívam FO. Zamestnanci FO, externí spolupracovníci,
spolupracujúce organizácie a ostatné osoby, ktorých sa týkajú povinnosti vyplývajúce z
Bezpečnostnej politiky musia byť s Bezpečnostnou politikou a jej zmenami primeraným
spôsobom včas oboznámení.
Bezpečnostnú politiku FO schválilo Vedenie FO dňa ...

4

Špeciálne bezpečnostné politiky a iné dokumenty

Politika KIB vytvára jednotiaci rámec pre riešenie rôznych problémov KIB vo FO, ale nedáva presnejšie návody, ako pri
ich riešení postupovať. Špeciálne politiky tvoria štandardnú 2. úroveň bezpečnostnej dokumentácie FO a podrobnejšie
popisujú postupy pri riešení problémov v špecifických oblastiach KIB. Doplnili sme zoznam bezpečnostných politík z
normy [7] o Klasifikáciu informácie a narábanie s informáciou a pre nasledujúcich 13 bezpečnostných politík vypracovali
špecifikácie obsahu [22]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Riadenie prístupu
Klasifikácia informácie a narábanie s informáciou
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
Bezpečnostné pravidlá pre koncového používateľa
Zálohovanie
Manažment bezpečnosti sietí
Prenos informácie
Ochrana pred škodlivým kódom
Manažment technických zraniteľností
Kryptografické opatrenia
Ochrana súkromia a osobných údajov
KIB vo vzťahoch s tretími stranami
Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Je zrejmé, že tento zoznam nie je úplný a časom ho bude potrebné doplniť. Rátame rovnako s tým, že nie všetky
organizácie budú potrebovať vypracovať všetky bezpečnostné politiky z toho zoznamu. Na druhej strane, niektoré
oblasti KIB sa asi nebudú dať upraviť politikou, ale bude potrebné pre ne vypracovať iný typ dokumentu (prevádzkový
poriadok ISVS, správa siete, Príručka KIB pre koncového používateľa). Okrem základných (predpísaných) dokumentov
môže v rámci, ktorý tieto dokumenty vytvárajú, správca ISVS (manažér KIB) tvoriť a dokumentovať pravidlá podľa
potrieb organizácie.

5

Čo ďalej?

Bezpečnostná politika dáva spustenému/prebiehajúcemu bezpečnostnému procesu v organizácii jednotiaci rámec.
Netreba sa obávať, že bude neúplná alebo neodhadne správne potreby organizácie. Ak sa ukáže nejaký jej nedostatok,
je možné ju kedykoľvek revidovať. Taktiež sa musí prispôsobovať meniacim sa okolnostiam a potrebám organizácie. Na
druhej strane, ak podľa nej majú postupovať zamestnanci a pracovníci tretích strán, nemôže sa meniť každú chvíľu.
Preto je potrebné adoptovať systematický prístup zmysluplných revízií, ktorý zabezpečí dosiahnutie týchto cieľov.
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Túto politiku treba chápať v kontexte úloh, ktoré organizácia v KIB (a manažér KIB) potrebuje riešiť [17]. Ak ešte nebol
ustanovený manažér KIB, je v prvom rade potrebné ho ustanoviť a vytvoriť mu podmienky, aby mohol pokračovať
v implementácii zásad stanovených v Politike a rozpracovávaní samotnej politiky.
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Príloha - Zoznam použitých skratiek

BIA
BSI
FIPS
IEC
IKT
IS
ISMS
ISO
ISVS
IT
KIB
PKI
SIEM
SOC
ZoITVS
ZoKB

Business Impact Analysis
Bundesamt für Sicherkeit in der Informationstechnik
Federal Information processing Standard (us)
International Electrotechnical Commission
informačné a komunikačné technológie
informačný systém
Systém manažmentu informačnej bezpečnosti (Information security management system)
International Organization for Standardization
informačný systém verejnej správy
informačné technológie
kybernetická a informačná bezpečnosť
Public key infrastructure (Infraštruktúra verejného kľúča)
Security Incident and Event Management
security operations center
Zákon o informačných technológiách verejnej správy
Zákon o kybernetickej bezpečnosti
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