
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dňa 11.4.2019 sme dostali od Vás odpoveď na náš list z 8.3.2019 ohľadom nejasných 

ustanovení zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Odpoveď nám veľmi pomohla pri 

smerovaní konkrétnych opatrení podľa zákona, ale potrebujeme si ešte vyjasniť Vašu odpoveď na 

jeden z bodov, konkrétne otázku č. 3 – port security: Pôvodne sme sa pýtali, či z tejto požiadavky 

na bezpečnosť vyplýva zaviesť port security na úrovni 802.1x autentifikácie pre pripojenie každého 

užívateľa a zariadenia do siete. Odpoveďou v podstate bolo, že port security je možné nahradiť 

skupinou viacerých opatrení: 

a) novo pripojené zariadenie nemôže zachytávať obsah paketov pomocou ARP spoofingu, 

MAC spoofingu alebo DHCP spoofingu (napr. filter MAC adries a správne nastavený DHCP 

snooping, spanning tree a pod.). Tomuto rozumieme tak, že tieto opatrenia majú zabrániť 

pripojenie neschváleného zariadenia do siete (máme zoznam MAC adries, ktoré sa môžu pripojiť 

na konkrétny port switchu a spravíme, čo sa dá, aby sa daná MAC adresa nedala podvrhnúť). 

b)  všetka sieťová komunikácia je zašifrovaná.Predpokladáme, že všetka sieťová 

komunikácia znamená komunikáciu s prvkami základnej služby. Teda ak je základnou službou 

napr. nemocničný systém fungujúci cez web rozhranie, komunikácia medzi serverom a klientom 

musí prebiehať cez https nie http, ale neriešime či je iný typ sieťového prenosu medzi klientom 

a severom šifrovaný (ako príklad uvediem ICMP komunikáciu). Inak si nevieme prestaviť lokálnu 

sieť, kde je všetka sieťová komunikácia šifrovaná (napr. aj ping), resp. pred implementáciou 

niečoho takého by sme prirodzene uprednostnili implementáciu port security. 

c)  je vynucované overovanie šifrovacích certifikátov a všetky služby dostupné na tejto sieti 

vyžadujú autentifikáciu a autorizáciu na aplikačnej vrstve spolu s príslušným logovaním. 

Vynucovanie overovania certifikátov je jasné - ak vyžadujeme šifrovanie, chceme si byť istí, že sa 

šifruje našimi certifikátmi, nie akýmikoľvek. A autentifikácia a autorizácia na aplikačnej úrovni 

pravdepodobne „nahrádza“ identifikáciu užívateľa pred vstupom do siete? Otázkou teda je, či 

chápeme vašu odpoveď správne?“ 

 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 
písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých 
zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. a pre informačné systémy 
a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie 
poskytovania základnej služby ustanovuje 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. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

K Vašej prvej otázke uvádzame, že Vami navrhované riešenie (zavedenie zoznamu MAC 
adries, ktoré sa môžu pripojiť na konkrétne porty switchu) považujeme za parciálnu časť riešenia 
problému, nakoľko komplexný prístup k bezpečnosti si ako celok vyžaduje kombináciu viacerých 
prístupov. Okrem navrhovaného riešenia Vám odporúčame vykonať aj hardening sieťových 



zariadení (L2, L3) v zmysle aktuálnych best practice postupov v rámci bezpečnostnej komunity 
a dodávateľa zariadení. 

K Vašej druhej otázke uvádzame, že ste našu odpoveď pochopili správne, chceli sme zdôrazniť 
potrebu použitia HTTPS šifrovania pri prenose údajov. 

K Vašej tretej otázke uvádzame, že šifrovanie vo všeobecnosti nemusí byť výhradne Vami 
vydanými certifikátmi a môžete použiť aj dôveryhodné certifikáty vydané v rámci PKI. K otázke, či 
„autentifikácia a autorizácia na aplikačnej úrovni nahrádza identifikáciu užívateľa pred vstupom 
siete“ opäť zdôrazňujeme, že komplexný prístup k bezpečnosti si ako celok vyžaduje kombináciu 
viacerých prístupov a nemožno jeden úplne nahradiť iným. Na jednotlivé prístupy sa treba 
pozerať ako na navzájom sa doplňujúce prvky. Samozrejme detaily technickej implementácie 
a nasadenia závisia od Vašich možností. 

IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
 

 
  

  
  
  
  

 

 


