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1      Popis zmien dokumentu 

1.1      História zmien 

 

Verzia Dátum Zmeny Meno 

0.9 24.08.2022 N/A – prvá verzia dokumentu na pripomienkovanie Ing. Filip Bartek 

1.0 31.10.2022 Doplnenie zmien podľa pripomienok (CBA a MCA) Mgr. Filip Tubler 

 

2      Účel dokumentu, skratky (konvencie) 

a definície 

 

Tento dokument s jeho prílohami súhrnne opisuje rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu 

Národný projekt zvýšenie spôsobilostí vládnej jednotky CSIRT, návrh merateľných 

ukazovateľov, opis požadovaných projektových výstupov, opis obmedzení, predpokladov, 

tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. o 

riadení projektov. 

2.1      Použité skratky 

 

ID 
Skratka / 

Pojem 
Popis 

1 AP NKIVS Akčný plán Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2021 

2 COC Cyber Operation Center (aplikácia) 

3 GPS Global Position System 



 

 

4 HDD hard disk 

5 HW hardvér 

6 IoC Indikátory kompromitácie (Indicators of Compromise) 

7 IR Incident Response 

8 IS informačný systém 

9 ITVS informačné technológie verejnej správy 

10 KBI kybernetický bezpečnostný incident 

11 KIB kybernetická a informačná bezpečnosť 

12 MIRRI SR 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

13 NAS Network-Attached Storage 

14 NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

15 OVM orgán/y verejnej moci 

16 SR Slovenská republika 

17 SSD Solid-State Drive 

18 SW Softvér 

19 VA Voltampér 

20 VISKB Vládny informačný systém kybernetickej bezpečnosti 

21 VJ CSIRT Vládna jednotka CSIRT 

Tabuľka č. 1 Zoznam použitých skratiek 

3      Definovanie projektu 

3.1      Manažérske zhrnutie 

 

Národný projekt Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT je zameraný na posilnenie kybernetickej 

bezpečnosti vo verejnej správe, zlepšenie procesov, komunikácie, zberu dát, analýzy, 

predchádzanie incidentom a zrýchlenie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov. 

Iniciatíva národného projektu vychádza z viacerých základných predpokladov, ktoré sú zároveň 

vzájomne previazané: 1) nárast rizika kybernetických útokov zameraných na subjekty verejnej 



 

 

správy SR po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine; 2) nedostatočné možnosti VJ CSIRT 

a obmedzený rozsah interne vyvíjaného systému Achilles, ktorý slúži na vykonávanie 

pravidelných externých neinvazívnych skenov zraniteľností  subjektov verejnej správy; 3) 

existencia len dvoch mobilných výjazdových tímov na celom území SR s nedostatočným 

technickým zázemím (2x osobný automobil a zastarané mobilné technické prostriedky) na 

riešenie závažných kybernetických incidentov a realizáciu penetračných testov inštitúcií verejnej 

správy priamo v teréne; 4)  neefektívne, neflexibilné a zdĺhavé vnútroorganizačné procesy 

vládnej jednotky. 

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie spôsobilostí a efektívnosti VJ CSIRT. To bude 

zabezpečené rôznymi aktivitami. Prioritne pôjde o vytvorenie Nástroja pre evidenciu 

bezpečnostných hrozieb, ktorý bude slúžiť ako interný integrátor parciálnych nástrojov, databáz 

a iných existujúcich systémov, ako napríklad systém Achilles, pre manažment poskytovaných 

služieb VJ CSIRT. V rámci uvedeného nástroja bude vytvorených 5 komponentov. Tie 

významne prispejú k rozšíreniu poskytovaných služieb VJ CSIRT pre subjekty verejnej správy aj 

o proaktívne služby (1) možnosťou vykonávania testov infraštruktúry, testov zamestnancov cez 

sociálne inžinierstvo a preverovanie reakcie administrátorov; (2) rozšírením možností zberu, 

evidencie triedenia a informovania o identifikátoroch kompromitácie; (3) zvýšením kapacity a 

rozsahu vykonávania skenov zraniteľností; a v neposlednom rade, (4) zrýchlením reakcie na 

kybernetické incidenty a zefektívnením a (5) automatizáciou vnútroorganizačných procesov 

vládnej jednotky.  Rozšírenie poskytovaných služieb bude zároveň podporené špeciálnymi 

školeniami pre zamestnancov VJ CSIRT a výjazdovým vozidlom vybaveným technológiami, 

ktoré dokážu poskytnúť plnohodnotnú a relevantnú pomoc napadnutej organizácii alebo 

zamestnancom VJ CSIRT pri vykonávaní bezpečnostného testovania organizácie v teréne. 

Ciele projektu korešpondujú s dlhodobou stratégiou rozvoja VJ CSIRT, ktorá súvisí s postupným 

rozširovaním proaktívnych služieb formou budovania bezpečnostného dohľadového centra 

(projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe) 

a systému včasného varovania (investícia č. 6 Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie 

rýchlosti detekcie a riešenia incidentov, Komponent 17, Plán obnovy a odolnosti). Po 

implementácii týchto projektov sa predpokladá rast detegovaných KBI a s tým spojená vyššia 

vyťaženosť incident handling/incident response tímu. Realizácia národného projektu Zvýšenie 

spôsobilostí VJ CSIRT zároveň prispeje k vnútornej reorganizácii a zlepšeniu fungovania VJ 

CSIRT, čo je podrobnejšie opísané v časti Rozpočet a prínosy. 

Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII 

Projekt je vedený pod záštitou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (ďalej aj ako "MIRRI") ako biznis vlastníka riešenia a bude financovaný z 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), Prioritná OS 7: Informačná spoločnosť, 

investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 

elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 

zdravotníctva, špecifický cieľ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti, pričom 

merateľný ukazovateľ je počet nasadených nástrojov, ktoré budú VJ CSIRT slúžiť na 

efektívnejšie rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. Cieľová 

hodnota merateľného ukazovateľa je 1 nasadený nástroj. 



 

 

Ukazovateľ vyjadruje počet nových nasadených nástrojov, ktoré budú slúžiť na efektívnejšie 

rozpoznávanie a monitorovanie zraniteľností a bezpečnostných hrozieb, riadenie penetračného 

testovania, nahlásených bezpečnostných incidentov. Primárnym cieľom nasadenia nových 

nástrojov je zdokonalenie odhaľovania bezpečnostných incidentov, zaznamenávanie detailov ich 

riešenia a mitigácia hrozieb spojených s potenciálnymi kybernetickými útokmi na informačné 

systémy v prostredí verejnej správy. 

3.2      Motivácia a rozsah projektu 

3.2.1     Všeobecné predpoklady 

 

VJ CSIRT okrem úloh, ktoré sú súčasťou reakcie na už vzniknutý KBI, rieši aj proaktívnu 

činnosť napríklad prostredníctvom systému Achilles (vyhľadávanie a oznamovanie 

zraniteľností). Eskalácia varovaní o zraniteľnosti, na ktorú VJ CSIRT nedostane v adekvátnej 

dobe odpoveď, je v súčasnosti riešená telefonickým hlásením (eskalácia e-mailového hlásenia), 

pre ktoré aktuálne neexistuje vo VJ CSIRT systém evidencie. 

Pokiaľ ide o prijímanie hlásení o kybernetických bezpečnostných incidentoch a poskytnutie 

proaktívnej služby penetračného testovania s použitím techniky sociálneho inžinierstva (napr. 

„vishing“), je nutná evidencia tohto postupu (hlasového záznamu) s možnosťou následnej 

analýzy a vyhodnotením priebehu (implementácia do komponentu manažmentu penetračného 

testovania). 

VJ CSIRT navrhuje implementovať vlastnú prevádzkovo nezávislú telefonickú ústredňu s 

integráciou do plánovaného Nástroja na evidenciu bezpečnostných hrozieb z nasledujúcich 

dôvodov: 

 evidencia prijatého tel. hlásenia o KBI aj ďalšej komunikácie do databázy, 

 zvýšenie dostupnosti kontaktného tel. čísla v prípade viacerých súčasných hlásení, 

 možnosť následnej aj opakovanej analýzy prijatého hlásenia o KBI, 

 kontrola pracovného postupu člena VJ CSIRT, zaznamenanie jeho činnosti, možnosť 

spätnej väzby a 

 auditovateľnosť telefonických rozhovorov a postupu pri riešení KBI 

VJ CSIRT bude prijímať informácie o KBI nasledujúcimi formami: 

1. E-mailom – evidenciu zabezpečuje tiketovací systém/e-mailový server, 

2. Telefonicky – plánovaná vlastná telefonická ústredňa vybavená evidenciou a nahrávaním 

hovorov, 

3. Osobne – evidencia priamo do formuláru o incidente, 

4. Systémom včasného varovania – systém, ktorý sa plánuje vytvoriť Investíciou č. 6 

z Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti. 



 

 

VJ CSIRT v súčasnosti disponuje dvomi motorovými vozidlami, ktorými sa môže zásahový tím 

presúvať po území Slovenska v prípade potreby výjazdu do terénu na miesto nahláseného 

incidentu. Jedno vozidlo je dedikované pre región východného Slovenska, druhé pre zvyšnú časť 

Slovenska. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorú možno 

charakterizovať rastúcim počtom čoraz sofistikovanejších útokov s väčším dopadom a škodami 

(Výročná správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2021, Národný 

bezpečnostný úrad), je rýchla a efektívna reakcia VJ CSIRT kľúčová. 

Aktuálny stav vozového parku a mobilného technického vybavenia VJ CSIRT je nedostatočný 

a nezodpovedá aktuálnym požiadavkám kladeným na rýchlosť a spôsob reakcie na vzniknutý 

kybernetický bezpečnostný incident. Súčasné motorové vozidlá majú nedostatočnú priestorovú 

kapacitu pre potrebné mobilné vybavenie a neumožňujú vhodné uloženie a prepravu technológií. 

Pre zabezpečenie plnohodnotného fungovania jednotky v rámci plánovaného rozšírenia 

poskytovaných služieb a pre potreby plnenia úloh z tzv. pojazdnej kancelárie je nevyhnutné 

pristúpiť k rozšíreniu a modernizácií súčasných kapacít o motorové vozidlo, ktoré umožní 

flexibilnejšie plnenie povinností a prácu členov VJ CSIRT v teréne. 

Služby VJ CSIRT, pri ktorých sa vykonáva činnosť v teréne, sú: 

1. Výjazd na miesto incidentu 

 V súčasnosti vozidlo slúži v prípadoch, keď je VJ CSIRT privolaná k riešeniu KBI na 

mieste, výhradne ako dopravný prostriedok a neposkytuje žiadne 

technické, technologické ani priestorové zázemie pre výjazdový tím. 

 V rámci spolupráce výjazdového tímu so zamestnancami organizácie, v ktorej došlo ku 

KBI, je potrebné, aby výjazdový tím disponoval základným zázemím z dôvodu:  

o možnej nedostatočnej spolupráce zo strany subjektu, 

o nedostatočného zabezpečenia infraštruktúry napadnutého subjektu, 

o zabezpečeniu výpočtovej techniky VJ CSIRT a ostatných systémov pri pripojení k 

vzdialeným lokalitám a 

o absencie dostatočného vybavenia alebo zdrojov subjektu v prípade, že v 

infraštruktúre nastala krízová situácia. 

2. Penetračné testovanie 

 Základný predpoklad penetračného testovania je preveriť čo najkomplexnejšie stav a 

zabezpečenie infraštruktúry testovanej organizácie. Použitie na mieru upraveného vozidla 

ako tzv. pojazdnej kancelárie je nevyhnutné pri testovaní zamestnancov voči technikám 

sociálneho inžinierstva či preverenie zamestnancov pri dodržiavaní bezpečnostných 

postupov nastavených v procesoch testovanej organizácie alebo ich zhodnotenie a 

postúpenie na nápravu. Pojazdná kancelária umožní VJ CSIRT variabilne pripájať 

a konfigurovať, napríklad rôzne falošné prístupové body, infiltráciu škodlivého kódu na 

prenosných pamäťových zariadeniach alebo infiltráciu škodlivého kódu do prostredia 

infraštruktúry organizácie. 



 

 

V súvislosti s posilnením a rozšírením služieb VJ CSIRT je potrebné zabezpečiť pre členov 

jednotky zvýšenie kvalifikácie formou odborných školení. Pôjde o školenia zamerané najmä na 

tzv. incident handling/incident response a defenzívnu/ofenzívnu bezpečnosť. 

Aplikované princípy (v zmysle NKIVS): 

 Optimálna úroveň bezpečnosti; 

 Včasné riešenie bezpečnosti; 

 Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania údajov; 

 Údaje sú starostlivo chránené; 

 Údaje sú konzistentné a zrozumiteľné; 

 Správca pre každý údaj; 

 Kvalita a spoľahlivosť; 

 Prednostné využívanie digitálnych služieb a dát pre rozhodovanie. 

Národný projekt Zvýšenie spôsobilosti VJ CSIRT je v korelácii s nižšie uvedenými projektami, 

ktoré sú v čase spracovanie dokumentácie v iniciačnej alebo realizačnej fáze životného cyklu 

riadenia projektov. 

Stakeholder Názov projektu 

Termín 

ukončenia 

projektu 

Popis 

závislosti 

MIRRI SR 
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej 

správy 
05/2023 

Integrácia na 

Vládny 

informačný 

systém 

kybernetickej 

bezpečnosti 

(VISKB), ktorý 

poskytne 

zdrojové dáta 

inštitúcií 

verejnej správy 

potrebné na 

vykonávanie 

externých 

skenov 

zraniteľností.   



 

 

MIRRI SR 
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 

správe 
03/2023 

Časť 

informácií 

z národného 

systému bude 

zdieľaná so 

systémom 

evidencie 

bezpečnostných 

hrozieb.  

MIRRI SR 
Posilnenie  preventívnych  opatrení,  zvýšenie  rýchlosti  detekcie  a  riešenia 

incidentov 
6/2026 

Výmena údajov 

medzi SIEM 

a systémom 

Achilles 

3.3      Zainteresované strany (stakeholderi) 

 

Zainteresovanými stranami sú: 

ID 
AKTÉR / 

STAKEHOLDER 
SUBJEKT ROLA 

Informačný 

systém 

1. Občan/Podnikateľ FO/PO 

Používateľ 

služieb štátu. 

Úžitok  zo 

zvýšenej 

bezpečnosti 

verejných 

elektronických 

služieb. 

N/A 

2. 

Vládna jednotka 

pre riešenie 

kybernetických 

bezpečnostných 

incidentov / 

MIRRI SR 

VJ CSIRT 

/ MIRRI 

SR 

Vlastník 

procesu / 

systému / 

Poskytovateľ 

služieb 

centrálnej 

platformy 

integrácie 

údajov 

Systém 

vyhľadávania 

zraniteľností 

- Achilles 

(Kód 

MetaIS: 

isvs_11534) 



 

 

3. 
Subjekty verejnej 

správy 
SVS 

Zákazník / 

Užívateľ 

služieb (napr. 

výjazd, 

penetračné 

testovanie) 

Vládny 

informačný 

systém 

kybernetickej 

bezpečnosti 

(Kód 

MetaIS: 

isvs_11573), 

Systém 

vyhľadávania 

zraniteľností 

- Achilles 

(Kód 

MetaIS: 

isvs_11534) 

Tabuľka č. 2 Zoznam zainteresovaných strán. 

3.3.1     Systém Achilles a jeho architektúra - stav AS IS 

 

Hlavným dôvodom vyvinutia systému Achilles bola potreba viditeľnosti stavu kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“) celého sektora ITVS. Z toho vyplýva efektívnejšia 

možnosť riadeného zvyšovania KIB pre ITVS prostredníctvom pravidelného skenovania 

a informovania o zraniteľnostiach organizácií pripojených do systému. Z následného objasnenia 

vzťahu medzi evidovanými zraniteľnosťami a riešenými KBI vyplýva rýchla detekcia možných 

vektorov útokov, teda spôsobov, akým dochádza k zneužitiu zraniteľnosti a kompromitácii 

cieľového systému či už formou škodlivého kódu alebo za použitia techník sociálneho 

inžinierstva, prípadne kombinácie oboch. 



 

 

 

 

Obrázok č. 1 Schéma súčasnej architektúry systému Achilles 

 

Systém Achilles, ako platforma na správu zraniteľností (angl. „vulnerability management 

platform“), v súčasnosti pozostáva z viacerých softwarových komponentov a je prevádzkovaný 

on-premise v rámci serverovej infraštruktúry VJ CSIRT na virtuálnych strojoch. Softwarové 

komponenty sa skladajú z integrovaných open source a proprietárnych nástrojov. Medzi 

základné komponenty systému Achilles patrí: 

1. Riadiaci komponent prostredia a systému Achilles je aplikácia Cyber Operation Center 

(COC), ktorá bola vyvinutá v rámci VJ CSIRT R&D (Research and Development). 

2. Skener zraniteľností – ako hlavný skener je v súčasnosti využívaný komplexný skener 

zraniteľností systémov a aplikácií. 

3. Security Incident Response Platform (SIRP) – ticketovací systém a zároveň systém na 

riešenie incidentov a bezpečnostných prípadov, ktoré si vyžadujú analytickú časť, v 

súčasnosti zabezpečený pomocou platformy, ktorá umožňuje korelovať incident s 

proaktívnou časťou systému Achilles, a teda prinášať dôležité informácie pri riešení 

incidentov. Prináša výborné výsledky pri riešení viacerých verejných či neverejných 

incidentov. Táto korelácia je možná na základe vytvorenej vlastnej taxonómie 

pozostávajúcej z názvov organizácií v konštituencii. Na tejto platforme boli vyvinuté aj 

vlastné respondery umožňujúce integráciu s COC. 



 

 

4. Databázový komponent – použitý je open-source nástroj, ktorý ukladá záznamy o 

zraniteľnostiach vo forme logových záznamov. V súčasnosti sú logy normalizované v 

COC aplikácii a software na normalizáciu logov momentálne nie je využívaný. 

5. Vizualizačný komponent – použitý je open-source nástroj, v ktorom prebiehajú pokročilé 

dátové a analytické vizualizácie. Zahŕňa niekoľko tzv. dashboardov, v ktorých je 

viditeľný najmä vývoj zraniteľností za ľubovoľné časové pásmo, vývoj opravených 

zraniteľností, najčastejšie zraniteľnosti a ich kategórie, zraniteľnosti s dostupným 

exploitom v relácii s rizikovým faktorom zraniteľností, organizácie s najviac 

zraniteľnosťami, služby a otvorené porty daných IP adries a ďalšie. 

6. Zoznam skenovaných subjektov, ktorý pozostáva z údajov vo Vládnom informačnom 

systéme kybernetickej bezpečnosti (VISKB). Obsahuje subjekty patriace do konštituencie 

VJ CSIRT a konkrétne ich IP adresy, prípadne celé adresné rozsahy a domény. 

Skenovanie a jeho frekvencia 

Momentálne sú vykonávané tri druhy skenovaní: 

1. Prvým typom je skenovanie zamerané na zraniteľnosti kritickej závažnosti v intervale raz 

do mesiaca. Pravdivosť každého nálezu prechádza manuálnou validáciou. Dôraz je 

kladený na kritické zraniteľnosti z dôvodu, že sú najvyššej závažnosti a objektívne je 

potrebné ich riešiť primárne a častokrát bezodkladne. Teda report, ktorý je zaslaný 

organizáciám obsahuje iba kritické zraniteľnosti, ich popis a spôsob akým ich odstrániť. 

2. Druhý typ predstavujú kvartálne skenovania s vyhľadávaním všetkých druhov 

zraniteľností. Sú zamerané na ponúknutie všetkých zraniteľností, ktoré evidujeme, s ich 

prehľadom za určité časové obdobie. V reporte sú zahrnuté aj grafy s vývojom 

zraniteľností pre danú organizáciu, počtom zraniteľností atď. 

3. Posledným typom sú skenovacie kampane ako rýchla reakcia na konkrétne alebo 

aktuálne zraniteľnosti. 

Funkcionality systému 

1. Hlavný skener okrem toho, že komplexne skenuje IP adresy a vyhľadáva zraniteľnosti 

rôzneho charakteru – aplikačné, systémové, sieťové..., tak pridáva aj rôzne informatívne 

záznamy o otvorených portoch, detekcii služieb, verziách operačných systémov a ďalšie. 

Tieto záznamy obsahujú mnoho informácií a samotné zraniteľnosti sú len veľmi malá 

časť z množiny dát, ktoré sa dajú získať. 

2. Výsledky sú nahrávané do jadra frameworku (aplikácie COC), ktoré vzniklo v rámci VJ 

CSIRT R&D a slúži ako centrálna vrstva, ktorá riadi a prepája skenery a ostatné 

komponenty systému Achilles. Táto aplikácia má pokročilé vlastnosti v autentizácií a 

autorizácii užívateľov. Nachádzajú sa tu kompletné údaje o organizáciách, ktoré sú v 

relácii s IP adresami. Zdroj týchto dát pochádza z tzv. endpointu VISKB, s ktorým bol 

vyvinutý synchronizačný modul. Okrem toho, v COC sa nachádza manažment false-

positive zraniteľností, ako aj manažment proaktívne nájdených zraniteľností. Za obdobie 

projektu boli proaktívne (mimo skeneru) nájdené viaceré zraniteľnosti. V aplikácii COC 

prebieha kategorizácia služieb na základe vytvorených analytických pravidiel. Takisto v 

COC je možné nájsť otvorené porty per hosta. Ďalšia funkcionalita je parsovanie 



 

 

výstupov zo skenera zraniteľností pre potreby vizualizačného komponentu. COC má 

mnoho ďalších funkcionalít ako napríklad generovanie reportov, emailová komunikácia, 

rôzna API podpora pre integráciu a veľa iného. 

3. Manažment aktív (subjektov), ktoré budú skenované, a uchovávanie kontaktov 

previazaných k jednotlivým subjektom zabezpečuje aplikácia COC. Okrem toho 

disponuje funkcionalitou kategorizácie subjektov a ich služieb. Príkladom kategórii 

organizácií môže byť kritická infraštruktúra (ktorá ma najvyššiu prioritu) a príkladom 

kategórii služieb môže byť nginx, wordpress, operačný systém. 

4. Generovanie reportov pre skenované subjekty pomocou aplikácie COC a ich doručovanie 

podpísaným emailom v zašifrovaných archívoch. 

5. Ticketovací a analytický systém, ktorý slúži ako prostriedok pre správu a validáciu 

výstupov zo skenera zraniteľností, ktoré sú ukladané, triedené a spracovávané v 

jednotlivých ticketoch podľa subjektov. 

6. Zobrazovanie štatistík, časového trendu a ďalších filtrov definovaných podľa konkrétnej 

potreby pomocou vizualizačných a ďalších SW komponentov. 

 

3.3.2     Systém Achilles - stav TO BE 

Akčný plán NKIVS počíta s viac než strojnásobením počtu subjektov zapojených do 

pravidelného vyhľadávania zraniteľností (t.j. cieľová hodnota 500 subjektov verejnej správy). Z 

dôvodu narastajúceho významu kybernetickej a informačnej bezpečnosti, predchádzaniu KBI a 

efektívneho manažmentu zraniteľností je potrebné zabezpečiť zvýšenie počtu skenovaných 

subjektov s čím súvisí potreba zvýšiť výkon systému Achilles a zefektívniť jeho prevádzku. 

Súčasná architektúra systému Achilles zostáva zachovaná a bude upravená v závislosti od 

navýšenia HW kapacít s príslušnými SW licenciami a doplnenia generovaných reportov o 

OSINT informácie. Súčasťou plánovaných zmien je umožniť sledovanie vývoja nájdených 

zraniteľností v čase per subjekt a vylepšiť grafické a užívateľské prostredie pre zjednodušenie 

ovládania. 

 

3.4      Ciele projektu a merateľné ukazovatele 

 

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie spôsobilostí a efektívnosti VJ CSIRT. To je zabezpečené 

rôznymi aktivitami. Prioritne pôjde o vytvorenie nástroja, resp. aplikácie, ktorá bude slúžiť ako 

interný integrátor parciálnych nástrojov, databáz a iných existujúcich systémov pre manažment 

poskytovaných služieb VJ CSIRT. V rámci uvedenej aplikácie označenej ako Nástroj pre 

evidenciu bezpečnostných hrozieb bude vytvorených 5 komponentov (Komponent evidencie a 

manažmentu riešených incidentov; Komponent evidencie a manažmentu indikátorov 

kompromitácie – IoC; Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania; 

Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností; Komponent evidencie a 

manažmentu ľudských zdrojov a techniky). Tie významne prispejú k rozšíreniu poskytovaných 



 

 

služieb VJ CSIRT pre subjekty verejnej správy aj o proaktívne služby možnosťou vykonávania 

testov infraštruktúry, testov zamestnancov cez sociálne inžinierstvo a preverovania reakcie 

administrátorov; rozšírením možností zberu, evidencie triedenia a informovania o 

identifikátoroch kompromitácie; zvýšením kapacity a rozsahu vykonávania skenov zraniteľností; 

a v neposlednom rade, zrýchlením reakcie na kybernetické incidenty a zefektívnením a 

automatizáciou vnútroorganizačných procesov vládnej jednotky. Projektom sa jednak zabezpečí 

zvýšenie kybernetickej bezpečnosti informačných systémov v prostredí verejnej správy a 

zvýšenie efektívnosti fungovania VJ CSIRT, ktorá je aktuálne personálne poddimenzovaná. 

Lepšia automatizácia procesov umožní jednotke využiť jej personálne kapacity na plnenie 

prioritných úloh v oblasti predchádzania a riešenia KBI v podsektore verejnej správy. 

 

Ciele/Merateľné ukazovatele: 

ID 

  

  

CIEĽ 

NÁZOV 

MERATEĽNÉHO 

A VÝKONNOSTNÉHO 

UKAZOVATEĽA 

(KPI) 

POPIS 

UKAZOVATEĽA 

MERNÁ 

JEDNOTKA 
(v čom sa 

meria 

ukazovateľ) 

AS IS 

MERATEĽNÉ 

VÝKONNOSTNÉ 

HODNTOY 
(aktuálne hodnoty) 

TO BE  

MERATEĽNÉ 

VÝKONNOSTNÉ 

HODNTOY 
(cieľové hodnoty 

projektu) 

1 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti 

v spoločnosti 

Počet nasadených 

nástrojov na 

rozpoznávanie, 

monitorovanie a riadenie 

bezpečnostných 

incidentov 

Nástroj je 

plánovaný ako 

interný integrátor 

nástrojov, databáz 

a iných 

existujúcich 

systémov pre 

manažment 

poskytovaných 

služieb VJ CSIRT. 

Počet 0 1 



 

 

2 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti 

v spoločnosti 

Počet vyškolených 

zamestnancov so 

špecializáciou v 

kybernetickej 

bezpečnosti 

V kontexte 

neustále sa 

meniaceho 

bezpečnostného 

prostredia a krízy 

na Ukrajine sú 

kladené zvýšené 

nároky na 

prehlbovanie a 

zvyšovanie 

odbornosti 

interných 

zamestnancov. 

Počet 0 10 

3 

Zvýšenie 

kybernetickej 

bezpečnosti 

v spoločnosti 

Počet skenovaných 

inštitúcií verejnej správy 

prostredníctvom systému 

Achilles 

Rozšírením 

hardvérových 

a softvérových 

kapacít skenovania 

budú vytvorené 

predpoklady na 

zvýšenie počtu 

vykonaných 

pravidelných 

externých skenov 

zraniteľností, čím 

sa umožní zvýšiť 

počet skenovaných 

inštitúcii o 33% . 

Počet 150 200 

Tabuľka č. 3 Zoznam cieľov (merateľných ukazovateľov) 

 

3.5      Špecifikácia potrieb koncového používateľa 

Projekt a jeho výstupy nie sú zamerané na vývoj alebo rozvoj ISVS/s elektronickými službami, 

ktoré majú grafické alebo iné používateľské rozhranie a sú určené pre občanov alebo 

podnikateľov (koncových používateľov). Nový nástroj je navrhnutý na používanie internými 

zamestnancami VJ CSIRT pre riešenie KBI a bude integrovaný so systémom Achilles (prehľad 

skupín užívateľov navrhovaného riešenia viď v časti 5.1 Funkčný opis z pohľadu architektúry). 

3.6      Riziká a závislosti 

 



 

 

Riziká a závislosti pre projekt Národný projekt Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT sú detailne 

opísané v Prílohe č. 1 Zoznam rizík a závislostí. 

  

3.7      Alternatívy a multikriteriálna analýza 

 

3.7.1     Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry 

 

V rámci projektu sa realizuje 5 vrstiev výstupov s cieľom zvýšiť spôsobilosti VJ CSIRT. Nižšie 

sa nachádzajú alternatívy, ktoré reflektujú hlavné ciele a motiváciu pre realizáciu projektu v 

zmysle jednotlivých aspektov uvedených v rámci motivačnej architektúry. Vo všeobecnosti sú 

pre všetky vrstvy možné nasledovné všeobecné alternatívy: 

 Alternatíva 1: ponechanie aktuálneho stavu, 

 Alternatíva 2: outsourcing alebo nákup externých kapacít na poskytnutie služby, 

 Alternatíva 3: vybudovanie vlastných kapacít. 

Pre každý modul (vrstvu) však môže byť efektívna alebo možná iná alternatíva a z tohto dôvodu 

stanovujeme a skúmame alternatívy pre každú z vrstiev samostatne. 

Modul 

(vrstva) 

Alternatíva 

1 

Spôsob 

dosiahnutia 

ÁNO/NIE 

Alternatíva 

2 

Spôsob 

dosiahnutia 

ÁNO/NIE 

Alternatíva 

3 

Spôsob 

dosiahnutia 

ÁNO/NIE 



 

 

M1 – Nástroj 

pre evidenciu 

bezpečnostných 

hrozieb 

ponechanie 

aktuálneho 

stavu 

Nulová 

alternatíva 

NIE 

outsourcing 

alebo nákup 

externých 

kapacít na 

poskytnutie 

služby 

Obstaranie 

kompletného 

nástroja pre 

evidenciu 

bezpečnostných 

hrozieb 

dodávateľom 

podľa potrieb 

špecifikovaných 

v opise VO za 

účelom plnenia 

stanovených 

úloh. 

NIE 

vybudovanie 

vlastných 

kapacít 

obstaranie 

HW/SW 

komponentov 

nástroja pre 

evidenciu 

bezpečnostných 

hrozieb 

dodávateľov 

podľa potrieb 

špecifikovaných 

v opise VO za 

účelom vývoja 

nástroja 

internými 

kapacitami 

ÁNO 

M2 – 

Výjazdové 

vozidlo 

Ponechanie 

aktuálneho 

stavu 

Vozidlo 

slúžiace 

výhradne na 

presun 

z miesta 

výkonu práce 

na miesto 

nahlásenia 

incidentu 

NIE 

outsourcing 

alebo nákup 

externých 

kapacít na 

poskytnutie 

služby 

obstaranie 

výjazdového 

vozidla podľa 

potrieb 

špecifikovaných 

v opise VO za 

účelom plnenia 

stanovených 

úloh 

ÁNO 

Vybudovanie 

vlastných 

kapacít 

Nulová 

alternatíva 

NIE 

M3 – 

Technické 

zabezpečenie 

Ponechanie 

aktuálneho 

stavu 

Technické 

zabezpečenie 

je zastarané 

NIE 

outsourcing 

alebo nákup 

externých 

kapacít na 

poskytnutie 

služby 

obstaranie 

technického 

zabezpečenia 

podľa potrieb 

špecifikovaných 

v opise VO za 

účelom plnenia 

stanovených 

úloh 

ÁNO 

Vybudovanie 

vlastných 

kapacít 

Nulová 

alternatíva 

NIE 



 

 

M4 – Školenia 

výjazdových 

tímov 

Ponechanie 

aktuálneho 

stavu 

Nedostatočne 

vyškolené 

interné 

kapacity 

NIE 

outsourcing 

alebo nákup 

externých 

kapacít na 

poskytnutie 

služby 

dodanie školení 

externým 

dodávateľom na 

základe 

špecifikácie VO 

ÁNO 

Vybudovanie 

vlastných 

kapacít 

Zaškolenie 

interných 

kapacít 

internými 

zdrojmi 

NIE 

M5 – 

Personálne 

kapacity 

 Ponechanie 

aktuálneho 

stavu 

Nedostatočné 

interné 

kapacity 

NIE 

outsourcing 

alebo nákup 

externých 

kapacít na 

poskytnutie 

služby 

Personálne 

kapacity 

z externých 

zdrojov 

NIE 

Vybudovanie 

vlastných 

kapacít 

personálne 

kapacity z 

interných 

zdrojov 

ÁNO 

 

Tabuľka č. 4 Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry 

 

Pre modul Nástroj pre evidenciu bezpečnostných hrozieb je najvýhodnejšia alternatíva 

vybudovanie vlastných kapacít, ktoré prostredníctvom obstaraných HW/SW komponentov podľa 

potrieb špecifikovaných v opise VO budú vyvíjať riešenie prispôsobené na mieru užívateľským 

požiadavkám zamestnancov VJ CSIRT. 

Pre modul Výjazdové vozidlo je ideálnou alternatívou obstaranie výjazdového vozidla podľa 

potrieb špecifikovaných v opise VO za účelom plnenia úloh v teréne. 

Pre modul Technické zabezpečenie je ideálna alternatíva obstaranie technického zabezpečenia 

podľa potrieb špecifikovaných v opise VO za účelom plnenia stanovených úloh. 

Pre modul Školenia výjazdových tímov je ideálna alternatíva dodanie školení externým 

dodávateľom na základe špecifikácie VO. 

Pre modul Personálne kapacity je ideálnou alternatívou disponovať personálnymi kapacitami 

z interných zdrojov. 

 

  

3.7.2     Multikriteriálna analýza 

 



 

 

Výber alternatív prebieha na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe 

kapitoly Motivácia, ktorá definuje hlavné problémy súčasného stavu, príležitosti a obsahuje ciele 

zainteresovaných osôb. 

Kritériá: 

 Jednoduchosť riešenia 

 Poskytovanie spektra služieb 

 Prispôsobenie výjazdového vozidla a príslušného vybavenia 

 Podpora sektora/klastra bezpečnostných IT služieb na Slovensku 

 Udržateľnosť riešenia 

 Realizácia alternatívy do konca programového obdobia 

 

Z porovnania alternatív vyššie vyplýva, že moduly M2 – Výjazdové vozidlo, M3 – Technické 

zabezpečenie a M4 – Školenia výjazdových tímov budú zabezpečené verejným obstaraním 

tovarov a služieb. HW/SW komponenty Nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb – Modul 

M1 bude zabezpečený vlastnými kapacitami, pričom samotný HW/SW bude obstarávaný 

dodávateľsky, modul M5 – Personálne kapacity, ktoré budú zabezpečovať vývoj nástrojov i 

samotné projektové riadenie. 

 

Najvýhodnejšie riešenie MCA 

Modul Alternatíva Spôsob dosiahnutia 

M1 – Nástroja pre 

evidenciu 

bezpečnostných 

hrozieb 

vybudovanie 

vlastných kapacít 

obstaranie HW/SW komponentov Nástroja pre 

evidenciu bezpečnostných hrozieb 

dodávateľov podľa potrieb špecifikovaných v 

opise VO za účelom vývoja nástroja internými 

kapacitami 

M2 – Výjazdové 

vozidlo 

outsourcing alebo 

nákup externých 

kapacít na 

poskytnutie služby 

obstaranie výjazdového vozidla podľa potrieb 

špecifikovaných v opise VO za účelom plnenia 

stanovených úloh 

M3 – Technické 

zabezpečenie 

outsourcing alebo 

nákup externých 

kapacít na 

poskytnutie služby 

obstaranie technického zabezpečenia podľa 

potrieb špecifikovaných v opise VO za účelom 

plnenia stanovených úloh 



 

 

M4 – Školenia 

výjazdových tímov 

outsourcing alebo 

nákup externých 

kapacít na 

poskytnutie služby 

dodanie školení externým dodávateľom na 

základe špecifikácie VO 

M5 – Personálne 

kapacity 

vybudovanie 

vlastných kapacít 
personálne kapacity z interných zdrojov 

 

Tabuľka č. 5 Vyhodnotenie najvýhodnejších riešení multikriteriálnej analýzy 

 

3.7.3     Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry 

 

Alternatívy na úrovni aplikačnej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe 

vyššie popísanej architektonickej biznis vrstvy. Vzhľadom na splnenie kritérií na úrovni biznis 

vrstvy vyššie uvedenými alternatívami, ďalej uvažujeme nad aplikačnými alternatívami iba pre 

túto alternatívu riešenia. 

3.7.4     Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry 

 

Z hľadiska infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie funkčnosti plánovaného nástroja a jeho 

modulov, sú definované alternatívy technologickej architektúry ako: 

 Rozšírenie on-premise infraštruktúry v priestoroch VJ CSIRT; 

 Vládny cloud v plnom rozsahu; 

 Hybridná technologická alternatíva – rozšírenie infraštruktúry VJ CSIRT a integrácia 

vybraných komerčných cloudových služieb; 

 Plná realizácia v komerčnom cloude. 

Vzhľadom na informácie o súčasných technologických, resp. ľudských kapacitách na strane VJ 

CSIRT a citlivých činnostiach, ktoré realizujú, je pre navrhované riešenie z bezpečnostného 

hľadiska a integrácie s už nasadenými nástrojmi najvhodnejšie rozšírenie on-premise 

infraštruktúry v priestoroch VJ CSIRT. Konkrétne parametre, ako aj sizing jednotlivých 

uvažovaných prostredí bude stanovený v rámci detailného návrhu riešenia. Alternatívou by 

mohlo byť zabezpečenie potrebnej infraštruktúry využitím vládneho cloudu v plnom rozsahu. V 

prípade nemožnosti zabezpečenia potrebnej infraštruktúry v rámci vládneho cloudu, bude 

preferované nasadenie v prostredí komerčného (certifikovaného) cloudu vybraného na základe 

definovaných parametrov. 



 

 

 

 

4      Požadované výstupy (produkty 

projektu) 

 

V rámci projektu budú dodávané nasledovné produkty: 

1. Nástroj pre evidenciu bezpečnostných hrozieb; 

2. Výjazdové vozidlo; 

3. Technické zabezpečenie; 

4. Školenia výjazdových tímov; 

5. Personálne kapacity. 

 

4.1      Nástroj pre evidenciu bezpečnostných hrozieb 

 

Nástroj pre evidenciu bezpečnostných hrozieb je plánovaná vlastná aplikácia VJ CSIRT s hlbšou 

funkcionalitou prezentovať, ukladať, vytvárať a meniť dáta na základe správy prístupov podľa 

bezpečnostných oprávnení zamestnancov. Nástroj je plánovaný ako interný integrátor nástrojov, 

databáz a iných existujúcich systémov pre manažment poskytovaných služieb VJ CSIRT. 

                Tento nástroj bude poskytovať jednoduché a prehľadné prostredie, v ktorom bude 

zamestnanec pristupovať k službám/nástrojom na zber či analýzu získaných dát. Zároveň v tomto 

nástroji bude prebiehať konsolidácia a orchestrácia dát pre vytváranie reportov na osobitné účely 

oboznámenia subjektov o skutočnostiach vopred dohodnutých s preverovaným subjektom alebo 

pre poskytovanie dát do systému SOC. 

Plánované komponenty nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb: 

1. Komponent evidencie a manažmentu riešených incidentov 

2. Komponent evidencie a manažmentu indikátorov kompromitácie - IoC  

3. Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania 

4. Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností 

5. Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky 

4.1.1     Komponent evidencie a manažmentu riešených incidentov 



 

 

 

V rámci komponentu je navrhované vybudovanie telefónnej ústredne s hlasovým záznamníkom. 

Ústredňa bude vybudovaná pre účel: 

 Evidencie nahlásených kybernetických bezpečnostných incidentov; 

 Evidencie ohlasovania zraniteľností zo systému Achilles; 

 Evidencie časti vykonávaných penetračných testov cez techniky sociálneho inžinierstva; 

 Zbieranie materiálov pre školenie zamestnancov testovaného subjektu (napr. ak pri 

technike „Vishing“ zamestnanci pochybia); 

 Zbieranie materiálov na školenia subjektov verejnej správy, pre ktoré VJ CSIRT 

vykonáva školenia bezpečnosti v rámci zvýšenia informačno-bezpečnostnej gramotnosti 

zamestnancov verejnej správy; 

 Zbieranie materiálov pre interné školenia nových zamestnancov VJ CSIRT. 

 

4.1.2    Komponent evidencie a manažmentu indikátorov kompromitácie - IoC 

 

Komponent bude zabezpečovať proces zberu, triedenia a informovania o identifikátoroch 

kompromitácie. V rámci zvyšovania bezpečnosti organizácií preventívnou aktivitou bude 

vybudovaný komponent v novovytvorenom nástroji, ktorý bude cez viacero vstupov získavať 

dáta. Tie budú môcť byť po konsolidovaní a preverení zverejnené organizáciám v rámci 

konštituencie VJ CSIRT pre včasnú identifikáciu a zabezpečenie systémov či sietí subjektov 

verejnej a štátnej správy pred hrozbami, o ktorých VJ CSIRT získala informáciu internými 

zdrojmi alebo bola informovaná z externého prostredia. Procesy budú z veľkej časti 

automatizované v rámci porovnávania nových hrozieb, sledovania ich výskytu či reportovania 

indikátorov kompromitácie organizáciám v konštituencii VJ CSIRT. 

 

4.1.3    Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania 

 

V prípade penetračného testovania pôjde o proaktívnu službu, ktorá má za cieľ konkrétnym 

organizáciám, ktoré prejavia záujem, komplexne vyhodnotiť stav ich bezpečnosti. Služba 

zabezpečí vykonávanie testov infraštruktúry, testy zamestnancov cez sociálne inžinierstvo a 

preverovanie reakcie administrátorov. 

Poskytovanie služby penetračného testovania je dôležitým krokom pre zvýšenie kybernetickej 

bezpečnosti organizácií. Komplexný prehľad bezpečnosti, návrhy optimalizácie procesov a 

následné vyhodnotenie pochybení je potrebným ukazovateľom zabezpečenia subjektov verejnej 

správy. 



 

 

Nástroje a systémy pre penetračné testovanie zahŕňajú už existujúce systémy a služby, skener 

zraniteľností a skener zraniteľností webových aplikácií. 

Uvedené nástroje pre penetračné testovanie je potrebné doplniť o vozidlo vybavené na 

komplexné vykonávanie pracovnej činnosti v teréne. 

 

4.1.4     Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností 

 

Projekt Achilles je systém, ktorý zbiera dáta zo skenerov zraniteľností, poskytuje analytické 

prostredie a generuje konsolidované reporty pre organizácie, ktoré má VJ CSIRT v konštituencii, 

a sú evidované v databáze VISKB. 

Systém Achilles sa skladá z proprietárneho aj open-source riešení, ktoré prepája vlastná aplikácia 

vytvorená internými kapacitami VJ CSIRT. 

Platforma, na ktorej sa vykonáva analytická činnosť, je open-source community edition a končí 

jej podpora a vývoj. Preto je dôležité pre zvýšenie funkcionality a efektivity povýšiť open-source 

riešenie pre analýzu na novú platformu, ktorá doplní viaceré pokročilé analytické funkcionality 

na úrovni manažmentu analytických úloh, riešenia incidentov, auditu a iných. Medzi potrebné 

funkcionality patrí napríklad timelining, wiki pages, organization management, case ACLs a 

mnohé ďalšie. Nová platforma musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky 

nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je obstarávaná, a mala by byť plnohodnotne 

pripojiteľná a prepojiteľná s aplikáciou COC. Zároveň pri zvýšení počtu skenovaných subjektov 

je potrebné navýšiť kapacitu skenovacieho nástroja Nessus, ktorý potrebuje rozšírenie o dve 

licencie a dve hardvérové zariadenia s umiestnením do racku. 

Takýto upgrade pomôže vďaka vyššiemu výkonu (AP NKIVS predpokladá trojnásobný výkon) 

analytikom riešiť väčšie množstvo organizácii prehľadnejšie, efektívnejšie a vytvoriť 

profesionálnejšie systémové zázemie z interného aj externého pohľadu. 

Zároveň sa pri upgrade systému Achilles počíta s nárastom skenovaných/evidovaných 

organizácii zo súčasných približne 150 (evidovaných v databáze VISKB) na úroveň niekoľkých 

stoviek, zahŕňajúc ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, mestá, 

obce a iné štátne a verejné organizácie spadajúce do pôsobnosti zákona č. 95/2019 Z. z. o 

informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4.1.5     Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky 

 



 

 

Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky bude obsahovať viacero 

funkcionalít. Medzi základné funkcionality komponentu bude patriť možnosť vytvárania tímov a 

spravovanie zloženia tímov za účelom lepšej organizácie práce a efektívnejšieho riadenia VJ 

CSIRT v prípade nutnosti reakcie na indikovaný incident. K tomu prispeje aj funkcionalita, ktorá 

umožní evidenciu a sledovanie stavu alokácie tímov pre plnenie jednotlivých úloh. 

Okrem manažmentu ľudských kapacít je pre efektívnejšie riešenie kybernetických incidentov 

nevyhnutné zabezpečenie a dostupnosť adekvátneho technického vybavenia. Práve funkcionalita 

umožňujúca evidenciu zariadení alokovaných pre pracovné cesty/výjazdové tímy zásadne zmení 

správu technických prostriedkov, ktorá v súčasnosti neexistuje. Vyššia flexibilita a kratší čas 

reakcie na nahlásený incident budú zabezpečené aj evidenciou dostupnosti personálu a techniky, 

ktorá je súčasťou tohto komponentu. 

 

4.2      Výjazdové vozidlo 

 

Vzhľadom na aktuálne nedostatočné zabezpečenie proaktívnych služieb v podobe preventívneho 

monitoringu/dohľadu nad informačnými systémami v prostredí verejnej správy, je riziko vzniku 

kybernetických bezpečnostných incidentov a s tým spojená nutná reakcia VJ CSIRT vyššie. 

Z dôvodu vyššej flexibility, rýchlosti reakcie a efektívnosti výjazdových tímov VJ CSIRT je 

potrebné rozšírenie počtu vozidiel, ktoré sú použiteľné na riešenie incidentov a plnenie ďalších 

úloh priamo v teréne. VJ CSIRT aktuálne disponuje len osobnými automobilmi, ktoré sú však 

kapacitne nedostatočné na prevoz a uskladnenie technického vybavenia potrebného pre plnenie 

úloh v teréne. Z tohto dôvodu je zámerom obstarať úžitkové vozidlo vybavené tak, aby bolo 

plnohodnotne prispôsobené na efektívnejšie vykonávanie súčasných ako aj nových služieb 

v teréne, ktoré vzhľadom na nedostatočné technologické vybavenie aktuálne nie je možné 

vykonávať. 

Cieľom je vybaviť vozidlo technológiami, ktoré dokážu poskytnúť plnohodnotnú a relevantnú 

pomoc napadnutej organizácii alebo zamestnancom VJ CSIRT pri vykonávaní bezpečnostného 

testovania organizácie. 

Minimálne požiadavky na vybavenie, ktoré musí byť implementované do vozidla: 

 záložné napájanie integrované vo vozidla 

 menič napätia; 

 vysokorýchlostné pripojenie k sieti internet (dostupné z celého územia SR); 

 

Minimálne požiadavky na vybavenie, ktoré musí byť dostupné pre použitie na mieste incidentu 

alebo výkonu penetračného testovania: 



 

 

 sieťové úložisko odolné voči mechanickým poškodeniam (NAS osadený SSD diskami); 

 záložné HDD aj SSD pre prípad rozšírenia kapacity, výmeny poškodeného či ich 

zapožičania organizácii pre rýchlejšiu obnovu chodu organizácie; 

 ostatnú výpočtovú techniku zabezpečujúcu dostatočný výkon na mieste výjazdu; 

 forenzné nástroje pre vykonávanie analýzy na mieste (Celebrite HW/SW); 

 GPS lokátor a pokročilý systém alarmu na zabezpečenie vozidla. 

 

4.3      Technické zabezpečenie 

 

Pre zvýšenie možností riešiť kybernetickú ochranu verejnej správy, potrebu znížiť reakčný čas, 

schopnosti riešiť incidenty na mieste či vykonávať komplexné testy organizácií v prostredí aj 

mimo prostredia infraštruktúry testovaného subjektu, je potrebné pristúpiť k zvýšeniu 

technického zabezpečenia, ktoré je aktuálne nedostatočné a zastarané. S rastúcim počtom 

odhalených kybernetických útokov a incidentov (Výročné správy o  kybernetickej bezpečnosti 

v Slovenskej republike, NBÚ), ktoré sú čoraz sofistikovanejšie, je nevyhnutné pristúpiť 

k výraznej modernizácii technického a technologického zabezpečenia VJ CSIRT. 

Mobilné technické prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie rozšírených služieb VJ 

CSIRT v súvislosti s nástrojom pre evidenciu kybernetických hrozieb (externé pamäťové disky 

notebooky a služobné telefóny), je nevyhnutné zabezpečiť v adekvátnom množstve k počtu 

členov VJ CSIRT participujúcich na ich poskytovaní. Externé pamäťové disky (v počte 40 ks) 

budú slúžiť v prípade potreby zálohovania dát na mieste incidentu a zaistenia digitálnych stôp. 

Notebooky a služobné telefóny s rôznym operačným systémom predstavujú elementárne 

vybavenie pre vykonávanie penetračných testov, incident handling/incident response, a zvýšenie 

interoperability systémov a riadenia personálu VJ CSIRT. 

V prípade, ak VJ CSIRT nebude disponovať adekvátnym technickým vybavením, nebude 

schopná dostatočne plniť svoje prioritné poslanie, ktorým je zabezpečovať služby spojené so 

zvládaním kybernetických bezpečnostných incidentov, odstraňovať ich následky a následne 

obnoviť činnosť informačných systémov a súvisiacich informačných a komunikačných 

technológií v rámci celej verejnej správy. 

 

4.4      Školenia výjazdových tímov 

 

Nové typy a postupy kybernetických útokov v spojení s neustálym vývojom nových technológií 

a plánovanou modernizáciou technického vybavenia výjazdových tímov VJ CSIRT si 

nevyhnutne vyžadujú odborné školenia zamestnancov, ktorí budú tvoriť výjazdové tímy. 



 

 

Školenia budú zamerané na zvýšenie znalostí a schopností členov výjazdových tímov. Prioritne 

sa jedná o technicky zamerané školenia v oblastiach ako napríklad: defenzívna a ofenzívna 

bezpečnosť, IT a sieťová bezpečnosť, analýza, či bezpečnosť systémov a aplikácii. Požiadavky 

na minimálny obsah a rozsah školení sú detailnejšie špecifikované v Prístupe k projektu. 

Modernizácia technického vybavenia a správne vyškolení odborníci, ktorí sú schopní plne využiť 

takýto technický a technologický potenciál VJ CSIRT, zabezpečí nielen zníženie reakčného času 

v prípade incidentu, ale zároveň aj zvýši schopnosti riešiť incidenty priamo v teréne. Okrem toho 

budú zamestnanci po technickej a odbornej stránke plne pripravení vykonávať komplexné testy 

organizácií priamo v prostredí aj mimo prostredia infraštruktúry testovaného subjektu. VJ CSIRT 

týmto spôsobom začne poskytovať nielen reaktívne služby (riešenie a odstránenie 

kybernetického bezpečnostného incidentu), ale aj proaktívne služby v podobe testovania 

a odhaľovania potenciálnych zraniteľností, ktoré by v budúcnosti mohli vytvárať priestor pre 

útočníkov. 

 

4.5      Personálne kapacity 

 

Aktuálne personálne kapacity VJ CSIRT sú v porovnaní s rozsahom, náročnosťou a povahou ich 

aktuálnych úloh poddimenzované. Z toho vyplýva, že na zabezpečenie vývoja nástrojov v rámci 

Nástroja pre evidenciu bezpečnostných hrozieb budú potrebné dodatočné personálne kapacity. Z 

dôvodu vysokej citlivosti údajov, ku ktorým majú zamestnanci VJ CSIRT prístup a dlhodobej 

koncepcii MIRRI SR budovať interné personálne kapacity štátu a vlastné know-how v oblasti IT, 

kam zaraďujeme i kybernetickú a informačnú bezpečnosť, je pre úspešnú implementáciu 

národného projektu nevyhnutné navýšenie stavu zamestnancov VJ CSIRT o štyroch ľudí (FTE). 

Ich úlohou budú developerské a iné implementačné úlohy vyplývajúce z rozšírenia služieb VJ 

CSIRT. 

 

5      Náhľad architektúry 

 



 

 

 

 

 

5.1      Funkčný opis z pohľadu architektúry 

 

Navrhovaná funkcionalita po implementácii projektu (Doplnenie bezpečnostných systémov 

a procesov) 



 

 

 

Obrázok č. 2 Navrhovaná funkcionalita po implementácii projektu 

Nástroj pre evidenciu bezpečnostných hrozieb podľa skupín používateľov a k tomu 

prislúchajúcich komponentov: 

 

1. Skupina používateľov pre Incident Handling/Incident Response: 

Skupina užívateľov s kompetenčnými úlohami viesť, dohliadať a narábať s informáciami 

o aktívnych či vyriešených kybernetických incidentoch. 



 

 

Komponent evidencie a manažmentu riešených incidentov 

 

Súčasťou tohto komponentu budú: 

-          ohlásené informácie o incidente; 

-          záznamy o stave incidentu, evidencia získaných vzoriek alebo dát; 

-          generátor reportu; 

-          modul pre návrh IR a záznam o stave infraštruktúry; 

-          štatistické nástroje (vrátane vizualizácie); 

-          vytvorenie evidencie a uchovávanie hlasových záznamov o nahlásenom incidente 

formou telefonického hlásenia; 

-          obojstranná komunikácia medzi VJ CSIRT a subjektami verejnej správy. 

 

 

Komponent evidencie a manažmentu indikátorov kompromitácie  - IoC  

 

Súčasťou tohto komponentu budú: 

-          konsolidácia dát; 

-          preverenie dát; 

-          vytváranie databázy; 

-          reportovanie indikátorov kompromitácie organizáciám v konštituencii VJ CSIRT. 

 

 

 



 

 

2. Skupina používateľov pre Penetračné testovanie: 

Skupina užívateľov s kompetenčnými úlohami viesť, zaznamenávať a vyhodnocovať informácie 

o testovanom subjekte alebo organizácii v rámci interných smerníc VJ CSIRT a metodiky 

vedenia penetračného testovania. 

Komponent evidencie a manažmentu penetračného testovania 

 

Súčasťou tohto komponentu budú: 

-          záznam o postupe penetračného testu; 

-          metodika testu; 

-          zoznamy testovaných systémov a zariadení; 

-          výsledky testov z jednotlivých  nástrojov; 

-          záznamy o pochybeniach subjektu; 

-          generátor reportu. 

  

3. Skupina používateľov pre Analýzu bezpečnostných hrozieb 

Skupina užívateľov s kompetenčnými úlohami zaznamenávať a vyhodnocovať stav 

kybernetickej bezpečnosti organizácií na základe dát zo systému Achilles, či vyhodnocovať 

a narábať s identifikátormi kompromitácie pre včasné varovanie potenciálne ohrozených 

organizácií. 



 

 

Komponent evidencie a manažmentu bezpečnostných zraniteľností 

 

Potreby tohto komponentu aktuálne systém Achilles napĺňa nedostatočne. Novými 

funkcionalitami systému Achilles sa zabezpečí: 

-          navýšenie výkonu pre skenovanie väčšieho počtu organizácii; 

-          obohatenie reportov o stav organizácií v rámci OSINT údajov; 

-          zlepšenie užívateľského a administrátorského rozhrania; 

-          úprava GUI a funkcií. 

 

4. Skupina používateľov pre manažment služieb VJ CSIRT 

Skupina s kompetenciami vytvárať tímy ľudí, prideľovať fyzické zariadenia a nastavovať 

procesy pri poskytovaní služieb VJ CSIRT (vedúci oddelení, samotné vedenie VJ CSIRT). 

Komponent evidencie a manažmentu ľudských zdrojov a techniky 

 

Špecifikované potreby komponentu: 

-          vytvorenie tímov; 

-          správa zloženia tímov; 

-          stav alokácie tímov pre plnenie úloh; 

-          evidencia zariadení alokovaných pre pracovné cesty; 

-          evidencia dostupnosti. 

 

Nové nástroje sú navrhované pre nasledujúce úlohy, ktoré významne prispejú k zefektívneniu 

a zrýchleniu reakcie VJ CSIRT na kybernetické hrozby a optimalizácii fungovania interných 

procesov jednotky: 

 centralizácia, konsolidácia, orchestrácia a prezentácia dát; 



 

 

 dodatočné bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie dát; 

 automatizácia interných procesov VJ CSIRT; 

 rozšírenie možností cielene poskytovať dáta; 

 zvýšiť početnosť zbieraných dát a zefektívniť spracovávanie dát. 

 

 

6      Legislatíva 

 

Projekt vychádza z nasledovných legislatívnych požiadaviek: 

 Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 Vyhláška č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy; 

 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7      Rozpočet a prínosy 

Časť Excelu Položka Suma 

ZoPFP SPOLU 622 348 € 

 MZDY - Hlavné 291 776 € 

 MZDY - Podporné 39 731 € 

 HW + Licencie 290 841 € 

 Služby - Hlavné 77 412 € 

 Služby - Podporné 0 € 

 Ostatná podpora 0 € 

 Hlavne celkom 660 029 € 

TCO - CAPEX SPOLU 622 348 € 

 HW + Licencie 290 841 € 



 

 

 Služby + mzdy 291 776 € 

 Hlavne 582 617 € 

 Podporne 39 731 € 

Zdrojové dáta Mzdy - Hlavné 291 776 € 

 Mzdy - Podporné 39 731 € 

 HW + Licencie 290 841 € 

 Služby - Hlavné 0 € 

 Služby - Podporné 0 € 

 Rozpočet vývoj aplikácii - Služby 0 € 

 Rozpočet vývoj aplikácii - Mzdy 291 776 € 

Tabuľka č. 6 Rozpočet projektu 

  

Prínosy projektu: 

1. centralizácia, konsolidácia, orchestrácia a prezentácia dát; 

2. dodatočné bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie dát; 

3. automatizácia interných procesov VJ CSIRT a časová úspora z toho vyplývajúca; 

4. rozšírenie možností cielene poskytovať dáta; 

5. úspora vďaka rozšíreniu centrálneho vyhľadávania a manažmentu zraniteľností; 

6. zvýšiť početnosť zbieraných dát a zefektívniť spracovávanie dát. 

 

1. Centralizácia, konsolidácia, orchestrácia a prezentácia dát 

Vytvorenie a zavedenie nástroja pre riadenie kybernetických bezpečnostných hrozieb vedie 

k centralizácií a konsolidácií služieb, ktoré poskytujú rôzne oddelenia VJ CSIRT. Cieľom 

a prínosom je vytvoriť nástroj, respektíve pracovné prostredie podľa interných procesov 

jednotky. V rámci centralizovaného a konsolidovaného nástroja VJ CSIRT vidí prínos 

v manažmente celej jednotky a služieb jednotkou poskytovaných. 

Konkrétne prínosy: 

 Vytvorenie dynamického frameworku pre penetračné testovanie 

 Vytvorenie dynamického frameworku pre riešenie KBI 

 Vytvorenie modulu pre sledovanie stavu služieb a činností z nich vyplývajúcich 



 

 

 

Vytvorenie dynamického digitálneho frameworku obsahuje zavedenie oficiálnych procesov VJ 

CSIRT chronologicky v jednom nástroji. VJ CSIRT predpokladá efektívnejšie spracovávanie 

činností v rámci poskytovaných služieb, minimalizáciu chýb, lepší predpoklad pre 

pripomienkovanie procesov, efektívnejšiu úpravu pri potrebe úpravy procesu. 

Zdroje pre centralizáciu: 

Súčasný 

stav 

Navrhovaný 

stav 

49 

procesných 

dokumentov 

pre riešenie 

KBI (bez 

penetračného 

testovania 

a systému 

Achilles) 

Jeden nástroj 

obsahujúci 

chronologicky 

nadväzujúci 

digitálny 

postup 

v jednom 

formulári 

Tabuľka č. 7 Prínosy konsolidácie dokumentácie (porovnanie súčasného a budúceho stavu). 

 

2. Dodatočné bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie dát 

Nástroj pre riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov je pracovné prostredie, v ktorom 

budú vznikať užívateľské prístupy na základe zaradenia na pracovnú pozíciu. Nástroj zavedie 

riadenie prístupov, ktoré jasne prezentuje možnosti užívateľa v danom pracovnom zaradení 

pristupovať k citlivým digitálnym dátam organizácií, ktoré VJ CSIRT zbiera a uchováva. 

Zamestnanci v rámci svojich obdržaných prístupov budú rovnako povinní dodržiavať interné 

procesy pre prácu s predmetnými dátami a spôsoby prístupu k nim. 

  

3. Automatizácia interných procesov VJ CSIRT a časová úspora z toho vyplývajúca 

Automatizačný proces spočíva v aktuálnom stave poskytovaných služieb v zjednotení 49 

procesných dokumentov v oblasti riešenia KBI, vytvorenie a nasadenie frameworku pre 

penetračné testovanie či vytvorenie činnosti aktívneho narábania s identifikátormi 

kompromitácie s následným publikovaním pre konštituenciu VJ CSIRT. Pri automatizácií sa 

počíta s prelinkovaním dokumentov, vytváraním, odosielaním a uchovávaním vytvorených 

dokumentov (reporty, respektíve sady reportov). 



 

 

 

Proces 
Aktuálny 

stav 

Predpokladaný 

stav 
Rozdiel 

Uvedenie 

nového 

zamestnanca 

do produkčnej 

prevádzky 

480 hodín 160 hodín 320 hodín 

Vypracovanie 

dokumentov 

o KBI: 

zapracovanie 

výstupov 

(forenzná 

analýza, 

malvérová 

analýza, 

informácie 

o incidente) do 

finálneho 

dokumentu 

>35 

hodín/prípad 

<15 

hodín/prípad 

20 

hodín/prípad 

Vypracovanie 

dokumentov o 

penetračnom 

testovaní: 

zapracovanie 

výstupov 

(vulnerability 

test, simulácia 

útokov, 

sociálne 

inžinierstvo...) 

do finálneho 

dokumentu 

>25 

hodín/prípad 
<5 hodín/prípad 

20 

hodín/prípad 

Zber 

a oznamovanie 

IoC 

>5 

hodín/prípad 

<1 

hodina/prípad 

4 

hodiny/prípad 

Tabuľka č. 8 Prínosy automatizácie interných procesov (odhad časovej úspory). 

V rámci procesu riešenia KBI boli dáta stanovené na základe času riešenia posledných troch 

kybernetických bezpečnostných incidentov vládnou jednotkou CSIRT. 



 

 

Služba pre penetračné testovania a proces s nimi spojený v súčasnosti nie sú nasadené, preto nie 

je možné porovnávať konkrétne dáta o efektivite daného procesu. Uvedené dáta sú stanovené na 

základe tzv. kvalifikovaného odhadu. 

Pre zber a oznamovanie IoC aktuálne služba a proces s tým spojený nie sú nasadené, preto nie je 

možné určiť presnú časovú úsporu. Odhad vychádza z konkrétnych operácií, ktoré by 

zamestnanec VJ CSIRT vykonával manuálne oproti stavu, keď bude zavedený komponent pre 

evidenciu a manažment indikátorov kompromitácie (IoC). 

Kvalifikovaný odhad úspory predstavuje po implementácii nástroja na evidenciu bezpečnostných 

hrozieb v priemere 5-10 % z fondu pracovného času členov vládnej jednotky CSIRT. 

 

4. Rozšírenie možností cielene poskytovať dáta 

Rozšírenie možností cielene poskytovať dáta znamená centralizovať a následne hromadne, 

skupinovo alebo jednotlivo odosielať dáta, ktoré môžu pomôcť subjektom k zvýšeniu 

bezpečnosti. Pod rozšírením možnosti cielene poskytovať dáta rozumieme zefektívnenie systému 

Achilles, nasadenie systému pre zber IoC a ich distribúcia pre subjekty ŠS/VS. Medzi benefity 

patrí aj vylepšená databáza riešených incidentov spolu s riešením prevencie pred útokmi. 

 

5. Úspora vďaka rozšíreniu centrálneho vyhľadávania a manažmentu zraniteľností 

                VJ CSIRT svojou aktivitou v rámci skenovania a vyhodnocovania zraniteľností 

poskytuje službu, ktorá by za iných okolností bola pre jednotlivé subjekty finančne náročná. VJ 

CSIRT chce túto službu rozšíriť na viac subjektov ako je aktuálny stav a tým pomôcť zlepšiť 

bezpečnosť organizácií z pohľadu verejného internetu. Organizácie sa vďaka zlepšeniu systému 

Achilles môžu stať pre útočníka menej viditeľnými v rámci tzv. Attack surface. 

 

6. Zvýšiť početnosť zbieraných dát a zefektívniť spracovávanie dát 

                V rámci riešenia KBI, vykonávanie penetračného testovania 

a vyhľadávania/skenovania možných vektorov útoku môže VJ CSIRT na základe 

novovybudovaného nástroja zväčšiť množinu zbieraných a vyhodnocovaných dát pre ďalšie 

využitie v rámci kybernetickej bezpečnosti verejného sektora. 

8      Harmonogram jednotlivých fáz projektu 

a metóda jeho riadenia 



 

 

 

Predpokladá sa implementácia pomocou agile metodológie v zmysle vyhlášky č. 85/20202 Z. z. 

o projektovom riadení. 

Harmonogram realizácie je nasledovný: 

ID FÁZA/AKTIVITA 
ZAČIATOK 

(termín) 

KONIEC 

(termín) 

1. Prípravná fáza 05/2022 07/2022 

2.  Iniciačná fáza 08/2022 12/2022 

3.  Realizačná fáza 01/2023 09/2023 

3a Analýza a Dizajn 01/2023 07/2023 

3b  
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 

služieb 
01/2023 04/2023 

3c Implementácia a testovanie 01/2023 08/2023 

3d Nasadenie a Postimplementačná podpora 09/2023 09/2023 

4. Dokončovacia fáza 10/2023 10/2023 

Tabuľka č. 9 Harmonogram pre realizáciu jednotlivých fáz projektu 

9      Projektový tím 

 

Projektový tím bude zložený: 

ID Meno a Priezvisko Oddelenie Rola v projekte 

1. Jozef Hinca VJ CSIRT Projektový manažér 

2. Bude definovaný pred spustením realizačnej fázy SKB Asistent PM 

3. Peter Čepák VJ CSIRT Kľúčový používateľ 

4. 
Bude definovaný pred spustením realizačnej fázy 

(obsadzujeme miesto) 
VJ CSIRT IT architekt 

5. Bude definovaný pred spustením realizačnej fázy VJ CSIRT IT analytik 

6. Katarína Mikulášiková VJ CSIRT Manažér kvality 



 

 

7. Michal Lavrinčík VJ CSIRT Vlastník procesov 

8. 
Bude definovaný pred spustením realizačnej fázy 

(predmet náboru) 
VJ CSIRT 

Vývojár v oblasti KIB 

(4x) 

Tabuľka č. 10 Zloženie projektového tímu 

 

Projektový tím bude tvorený prijímateľom projektu. 

  

10   Pracovné náplne 

 

Na strane prijímateľa bude ustanovený riadiaci výbor a projektový tím. 

Riadiaci výbor projektu budú tvoriť: 

Členovia Riadiaceho výboru: 

1. Predseda Riadiaceho výboru, 

2. Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informatickej bezpečnosti, 

3. Riaditeľ odboru Vládnej jednotky CSIRT, 

4. Zástupca dodávateľa (bude doplnený až po uzavretí zmlúv/ voliteľný člen bez 

hlasovacieho práva). 

Podrobné pracovné náplne, povinnosti projektového tímu a ich zodpovednosti budú predmetom 

menovacích dekrétov. 

Projektový manažér 

 Zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové 

(ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu 

(aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá 

za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím 

objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom 

dodávateľa. 

 Zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie 

harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania 

harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým 

súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v 

súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 



 

 

 Zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených 

kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V 

prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/projektový manažér obvykle podieľa na 

ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka. 

 

Kľúčový používateľ 

 Zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov 

alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu. 

 Zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, 

obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových 

používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť. 

 Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za 

akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových 

výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu 

funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov. 

 

IT analytik 

 Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie 

dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie. 

Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a 

analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad 

činnosťou SW analytikov. 

 Analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom 

zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem analýzy 

realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom. 

 Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od 

procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a 

procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje 

požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje 

podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada 

na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) 

používateľom. 

 Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. 

Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov, legislatívne a technické 

podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných 

procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje 

ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s 

návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a 

ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení. 



 

 

 Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať 

poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - 

pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a 

ich realizátormi (technologický pohľad). 

 

IT architekt 

 

 Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z 

pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu 

dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi. 

 Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a 

stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na 

optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje 

základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. 

Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a 

parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej 

špecifikácie riešenia. 

 Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu 

implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a 

vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a 

konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, 

najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. 

Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým 

požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia. 

 

Manažér kvality 

 

 Zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj 

formálnej) počas celého projektu. Je zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia 

kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových 

výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o 

zisteniach informuje projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo 

nepravidelných správ/záznamov. 

 Plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria 

procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v 

organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, 

vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s 

plánom. 



 

 

 Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s 

požiadavkami. Realizuje postupy riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové 

výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces 

zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi 

osobami. 

 

Vlastník procesov 

 Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu 

konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), 

ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú 

hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na 

užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a prioritizované v 

produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov 

dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu 

riešenia aplikácii IS. 

 Zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, 

kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu. Definuje očakávania na kvalitu 

projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a 

požiadavky na bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a 

prvkov. Vlastník procesov schvaľuje akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných 

projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie 

výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných 

na realizáciu projektu. 

 

11   Prílohy k projektovému zámeru 

 

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel) 

Príloha 2: Tabuľka – CBA (Excel) 


