
I. PREDMET ŽIADOSTI 

1. Pojem informácia: V súvise s klasifikáciou informácií z hľadiska dôvernosti, integrity 

a dostupnosti sme narazili na otázku: Nikde v zákone nie je vysvetlené, čo sa chápe 

informáciou a do akej úrovne sa majú informácie klasifikovať. Informáciou sa dá chápať: 

a) databáza ako celok, napr. databáza NIS, databáza PACS, databáza LIS atď. – tých je vo FN 

Trenčín asi 20 

b) ucelená časť tabuliek databázy, napr. klinické dáta o pacientovi, administratívne dáta 

o pacientovi, dáta o užívateľoch atď. – to by bolo možno 100 skupín 

c) jednotlivé tabuľky, napr. pacient, chorobopis, DRG údaje, prijímacie údaje, atď., tých je len 

v našom NIS 863 

d) jednotlivé polia tabuliek, napr. rodné číslo, priezvisko, meno, anamnéza pacienta, atď., tých 

je v NIS asi 10 tisíc 

Aká úroveň informácii je postačujúca pre účely klasifikácie? Keď sa určí táto úroveň, tak 

kategorizácia sa urobí ľahko, len bude trvať rádovo niekoľko minút alebo niekoľko mesiacov. 

Predpokladám, že nebude koncepčne správne, ak jedna nemocnica pochopí túto úroveň podľa 

bodu a) a iná podľa bodu d), pretože nemocnice majú určite porovnateľnú štruktúru informácií. 

Treba urobiť aj klasifikáciu pre všetky lokálne súbory mimo databáz, ktoré sú uložené na 

serveroch a PC v našej sieti ? 

2. Kategorizácia IS: Najvyššia kategória III. podľa bodu f) zahŕňa aktíva, prostredníctvom ktorých 

sa poskytuje základná služba – to znamená, že všetky aktíva súvisiace s NIS, PACS, LIS 

a ostatnými kritickými IS (napr. teda aj pracovné stanice, všetky prvky siete atď.) sú kategórie III 

a sú povinné implementovať všetky bezpečnostné opatrenia? Platí to aj pre obyčajné desktopy, 

cez ktoré sa užívatelia pripájajú do NIS? Podotýkam, že naša nemocnica (ako aj všetky ostatné 

veľké nemocnice) bola zaradená do zoznamu poskytovateľov základnej služby podľa toho, že je 

prvkom kritickej infraštruktúry a nie, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií 

prevádzkovanej služby. 

3. Port security: V §12 vyhlášky 362 je odsek: „V rámci riadenia prístupov k sieťam ... sa  každému 

používateľovi siete a informačného systému prideľuje jednoznačný identifikátor na autentizáciu 

na vstup do siete a informačného systému.“  

Vyplýva z toho povinnosť zaviesť port security na úrovni 802.1x autentifikácie pre pripojenie 

každého zariadenia do siete? Nevieme ako inak zabezpečiť autentifikáciu užívateľa pred tým ako 

sa pripojí do siete. Ak sa pripojí cudzie zariadenie do siete, tak je pripojené do siete, aj keď nie je 

pripojené do domény. Postačuje ako jednoznačný identifikátor doménové konto (používané aj 

pre prihlásenie do NIS) a netreba zaviesť port security? 

4. Doména per user alebo per device: V praxi všetkých nemocníc pristupuje k jednému počítaču na 

nemocničnom oddelení aj 30 rôznych ľudí – lekári, sestry, ošetrovatelia. Je veľmi zdĺhavé 

a prakticky ťažko vynútiteľné, aby sa každý prihlasoval svojim doménovým kontom. Je 

postačujúce z hľadiska zákona a vyhlášky, aby sa do domény prihlasoval počítač a užívateľ aby 

sa prihlasoval len do NIS, PACS atď. na aplikačnej úrovni (nie doménovým kontom)? Ak nie, je 

postačujúce aspoň, aby sa užívateľ neprihlasoval do domény na úrovni operačného systému, ale 

prihlasoval sa do IS s použitím doménového konta (nebudú sa používať lokálne NIS kontá, ale 

NIS overí autenticitu užívateľa voči doménovému serveru)? 



5. DLP: Treba riešiť únik dát pomocou DLP a v akej miere? 

6. Záložný firewall: Naša nemocnica má firewall Cisco ASA 5525 so službou v prípade poruchy 

výmena „next business day“. Je to postačujúce z hľadiska zákona, alebo máme riešiť nákup 

záložného centrálneho firewalla? 

7. Licencie: V §8 vyhlášky je formulácia: „Zmluva s treťou stranou obsahuje najmenej ... záväzok 

tretej strany po ukončení zmluvného vzťahu udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky 

potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej 

základnej služby na prevádzkovateľa základnej služby; tento záväzok tretej strany ostáva v 

platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu po dobu dohodnutú zmluvnými stranami, ktorá 

nesmie byť kratšia ako päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu.“ 

Ako sa má tento odsek preniesť do reálneho života? Podľa nášho názoru je nemysliteľné, aby 

firma prijala záväzok, že po ukončení zmluvného vzťahu ešte 5 rokov budeme môcť (zdarma) 

využívať jej licencie. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovuje zákon 
č.   69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č .69/2018 Z. z.“). 

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostnými opatreniami na účely tohto zákona 
sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých 
cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných 
systémov. Bezpečnostné opatrenia, realizované v závislosti od klasifikácie informácií 
a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa prijímajú s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným 
incidentom a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu 
prevádzkovania služby. Bezpečnostné opatrenia sú všeobecné, realizované v závislosti od 
klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými 
štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky siete a informačné systémy 
a sektorové, ktoré sa realizujú na základe špecifík kategorizácie sietí a informačných systémov 
ústredného orgánu v rozsahu svojej pôsobnosti podľa prílohy č. 1 a v súlade s bezpečnostnými 
štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. klasifikácia informácií a kategorizácia sietí 
a informačných systémov podľa odseku 1 sa vykonáva na základe významnosti, funkcie a účelu 
informácií a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu 
služby a kontrolnú činnosť.  

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre 
oblasť 

a) organizácie informačnej bezpečnosti, 

b) riadenia aktív, hrozieb a rizík, 

c) personálnej bezpečnosti, 

d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

e) technických zraniteľností systémov a zariadení, 

f) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov, 

g) riadenia prevádzky, 



h) riadenia prístupov, 

i) kryptografických opatrení, 

j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, 

l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 

m) riadenia kontinuity procesov. 

Podľa § 20 ods. 5 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú na 
základe schválenej bezpečnostnej dokumentácie, ktorá musí byť aktuálna a musí zodpovedať 
reálnemu stavu. 

Podľa § 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej iba vyhláška č. „362/2018 Z. z.“), tieto prijíma 
prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 písm. l) zákona pre informačné systémy a siete, 
prostredníctvom ktorých zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona a pre informačné 
systémy a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo 
znemožnenie poskytovania základnej služby.  

Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. klasifikácia informácií a kategorizácia sietí 
a informačných systémov podľa § 20 ods. 2 zákona sa vykonáva v klasifikačnej schéme v súlade 
so štruktúrou klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa prílohy 
č. 2. Ak prevádzkovateľ základnej služby disponuje vlastnou klasifikáciou informácií 
a kategorizáciou sietí a informačných systémov, vykoná sa mapovanie na klasifikáciu 
v klasifikačnej schéme v súlade so štruktúrou klasifikácie informácií a kategorizácie sietí 
a informačných systémov podľa prílohy č. 2. 

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. informácia sa klasifikuje bez ohľadu na jej formát, 
spôsob uloženia, systémy, aplikácie alebo nástroje, v ktorých sa nachádza alebo prostredníctvom 
ktorých sa informácia spracúva alebo prostredníctvom ktorých je prenášaná. 

Podľa § 4 ods. 9 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. kategorizácia sietí a informačných systémov 
zohľadňuje, že zlyhanie siete alebo informačného systému v ľubovoľnej bezpečnostnej úrovni 
nespôsobí zlyhanie vybranej siete a informačného systému zaradeného do bezpečnostnej úrovne 
s vyššou kategóriou. Pomocné siete a informačné systémy a podsystémy, ktoré pomáhajú 
funkciám vybraných informačných systémov, musia byť zaradené do príslušnej bezpečnostnej 
kategórie s ohľadom na zaradenie nadradeného systému. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. p) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zmluva s treťou stranou obsahuje najmenej 
záväzok tretej strany po ukončení zmluvného vzťahu udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť 
všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity 
prevádzkovanej základnej služby na prevádzkovateľa základnej služby; tento záväzok tretej strany 
ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu po dobu dohodnutú zmluvnými stranami, 
ktorá nesmie byť kratšia ako päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu. 

Príloha č. 3 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. určuje minimálne požiadavky na bezpečnostné 
opatrenia jednotlivých kategórií sietí a informačných systémov, ktoré však môže prevádzkovateľ 
základnej služby pre individuálne aktíva sprísniť.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



Na úvod uvádzame, že bezpečnostné opatrenia sa prijímajú okrem iných aj pre oblasť riadenia 
aktív, hrozieb a rizík. Minimálne požiadavky na bezpečnostné opatrenia jednotlivých kategórií 
sietí a informačných systémov pre oblasť riadenia aktív (asset management) sú podľa prílohy č. 3 
vyhlášky č. 362/2018 Z. z. povinné pre informačné systémy a siete kategórie II. a III., pre kategóriu 
I. sú odporúčané. Jedným z komponentov procesu riadenia aktív  je zmapovanie komponentov 
hardvérovej a softvérovej architektúry. Ak sa zavedenie riadenia aktív skombinuje 
s konfiguračným manažmentom napríklad podľa metodiky ITIL, jeho výstupom je zoznam 
konfiguračných položiek a ich vzťahov, ktorý priamo umožní odpovedať na viaceré z uvedených 
otázok. 

K otázke č. 1 (pojem informácia) uvádzame, že klasifikácia informácií a kategorizácia sietí 
a informačných systémov sa vykonáva na základe významnosti, funkcie a účelu informácií 
a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu služby 
a kontrolnú činnosť. Uplatňuje sa odstupňovaný prístup tak, že do nižších úrovní sú zahrnuté také 
informácie, pri ktorých sú najnižšie nároky na dôvernosť, integritu, dostupnosť a zodpovednosť 
vrátane zabezpečovania kvality. Prevádzkovateľ základnej služby si musí sám vyhodnotiť 
dôležitosť informácie, siete alebo informačného systému (ďalej len „aktíva“). Určenie 
najvhodnejšieho stupňa granularity je na vlastníkovi aktíva (prevádzkovateľovi základnej služby). 
Výsledky vyhodnotenia aktív by mali označovať úroveň, ako je aktívum citlivé a kritické pre 
organizáciu, napr. na dôvernosť, integritu a dostupnosť. Klasifikácia informácií má však dopad na 
spôsob, akým sa zabezpečuje celá databáza alebo informačný systém. Ak v organizácií nie je 
vytvorená porovnateľná klasifikácia, z hľadiska administratívnej jednoduchosti je možné 
informáciu chápať tak, ako ju uvádzate v možnosti a),   teda databázu ako celok. Pre úplnosť 
uvádzame, že klasifikáciu celej databázy je v takomto prípade potrebné posudzovať ako údaj 
s najvyššou potrebnou úrovňou ochrany. Ak takýto prístup nie je technicky možný alebo 
ekonomický, odporúčame zvýšiť pre účely klasifikácie granularitu. 

V nadväznosti na otázku, či treba urobiť aj klasifikáciu pre všetky lokálne súbory mimo 
databáz, ktoré sú uložené na serveroch a PC vo Vašej sieti uvádzame, že informácia sa klasifikuje 
bez ohľadu na jej formát, spôsob uloženia, systémy, aplikácie alebo nástroje, v ktorých sa 
nachádza alebo prostredníctvom ktorých sa informácia spracúva alebo prostredníctvom ktorých 
je prenášaná. Rozhodujúce je, či v prípade škodlivej udalosti na takejto informácií môže dôjsť 
k ohrozeniu dôvernosti, integrity či dostupnosti základnej služby.  

K otázke č. 2 (kategorizácia IS) uvádzame, že kategorizácia sietí a informačných systémov 
zohľadňuje, že zlyhanie siete alebo informačného systému v ľubovoľnej bezpečnostnej úrovni 
nespôsobí zlyhanie vybranej siete a informačného systému zaradeného do bezpečnostnej úrovne 
s vyššou kategóriou. Pomocné siete a informačné systémy a podsystémy, ktoré pomáhajú 
funkciám vybraných informačných systémov, musia byť zaradené do príslušnej bezpečnostnej 
kategórie s ohľadom na zaradenie nadradeného systému.   

Ak sú desktopy potrebné pre korektnú a bezpečnú funkciu siete alebo informačného systému, 
t. j. kybernetickým bezpečnostným incidentom niektorého desktopu by bola ohrozená 
bezpečnosť databázy NIS, v takom prípade ich treba kategorizovať rovnako ako databázu. 
Určenie, či konkrétny desktop je potrebné kategorizovať rovnako ako databázu závisí od rozsahu 
informácií, ktoré sú sprístupnené používateľom.  

K otázke č. 3 (port security) uvádzame, že hlavným dôvodom tejto požiadavky má byť to, aby 
nedošlo k situácií, že zariadenie pripojené k sieti bolo anonymné. Príkladom možného rizika je, že 
do siete pripojené technické zariadenie „útočníka“ by mohlo sledovať a pozmeniť sieťovú 
komunikáciu a vykonať tak neoprávnené zásahy v informačnom systéme potrebnom na 
prevádzku základnej služby, a to bez identifikácie alebo s identitou nič netušiaceho používateľa. 



Požiadavku je možné riešiť aj inými opatreniami. Ak je odolnosť chránených aktív voči 
incidentu iniciovanému pripojením zariadení tretích strán realizovaná inými opatreniami, ktoré 
poskytujú porovnateľnú úroveň ochrany, port security nie je potrebná. 

Príkladom môže byť sieť, z ktorej: 

- 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.), 

- všetka sieťová komunikácia je zašifrovaná, 

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

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

Ak nie je možné poskytnúť takéto garancie, potom je port security odporúčaným spôsobom 
implementácie opatrenia.  

K otázke č. 4 (doména per user alebo per device) uvádzame, že z doterajšej praxe je často 
zjavný pomerne slabo zabezpečený prístup k takýmto počítačom z dôvodu malého množstva 
personálu počas nočných služieb alebo kvôli voľnému pohybu hospitalizovaných pacientov po 
oddelení. To so sebou prináša riziko inštalácie malvéru alebo prípadného kybernetického 
incidentu na informačné systémy nemocnice. Jednoznačne preferovaným modelom je, 
z uvedeného dôvodu, prihlasovanie sa priamo do počítača. Ako jedno z možných riešení je, aby 
prihlasovacie systémy zdieľali prihlasovacie údaje systému Windows a teda po prihlásení do 
operačného systému Windows by sa už používatelia nemuseli samostatne prihlasovať do 
jednotlivých IS (single sign on). To predpokladá, že po ukončení práce by sa používateľ musel 
okamžite odhlásiť. V prípade možnosti zaistiť fyzickú bezpečnosť uvádzaných počítačov je 
možné zvážiť aj Vami navrhovanú alternatívu prihlasovania sa do informačného systému.  

K otázke č. 5 (DLP) uvádzame, že DLP je jedným z mnohých technických opatrení, ktoré je 
samozrejme možné použiť. Tak isto je možné brániť úniku dát kombináciou access control 
systému, sprístupňujúceho používateľovi iba vybrané dáta, systému quot na databázové 
informácie alebo procesu kontroly logov na oprávnenosť vykonaných prístupov a systému na 
detekciu prienikov. Samozrejme, sú možné aj iné technické opatrenia a zákon č. 69/2018 Z. z. 
a ani vyhláška č. 362/2018 Z. z. žiadnu konkrétnu technológiu nepredpisujú.  

K otázke č. 6 (záložný firewall) uvádzame, že kritérium dostupnosti je treba posudzovať 
z pohľadu každého jedného aktíva osobitne. Ak už dnes existuje SLA na základnú službu, ktorá 
definuje parametre služby a dobu možného výpadku tak, že v tejto dobe je možné vykonať 
výmenu fyzického zariadenia a na túto aktivitu existuje platná servisná zmluva, nie je záložný 
firewall potrebný. V prípade, že SLA na základnú službu definuje náhradné riešenie (napr. 
prevádzka v dočasnom režime bez firewallu), analýza rizík musí obsahovať aj spôsob 
vysporiadania sa so skokovým znížením bezpečnosti, ktoré toto náhradné riešenie zaviedlo. 
Spôsob riešenia business kontinuity je širšia téma, ktorú nie je možné pokryť jednou odpoveďou. 
Po vyriešení prerekvizít business kontinuity vrátane riadenia aktív a definovania SLA na koncovú 
službu by malo byť ľahšie posúdiť, aké sú požiadavky na jednotlivé komponenty služby pri 
dodržaní celkového SLA. 

K otázke č. 7 (licencie) uvádzame, že cieľom vyjadreným v § 8 ods. 2 písmeno p) vyhlášky č. 
362/2018 Z. z. je zabezpečiť ochranu aktív prevádzkovateľa základnej služby, ku ktorým 
pristupujú dodávatelia a obsahuje opatrenia pre riadenie dodávateľov a pre uzatváranie 
dodávateľských zmlúv. Zákon č. 69/2018 Z. z. ustanovuje minimálne požiadavky na 
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, z čoho vyplýva, že primárne kladie dôraz na vlastné 



bezpečnostné potreby prevádzkovateľa základnej služby.  Spôsob zabezpečenia si tohto záväzku 
je ponechaný na zmluvných stranách. Zákon č. 69/2018 Z. z. a ani vyhláška č. 362/2018 Z. z. 
nevyžaduje bezodplatné užívanie služieb dodávateľa prevádzkovateľom základnej služby, ale ide 
skôr o zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej služby, pričom môže ísť napr. o povinnosť 
dodávateľa sprístupniť softvér vyvíjaný na zákazku, prípadne poskytnúť súčinnosť pri 
exportovaní databázy za účelom importu do produktu iného dodávateľa. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

 
 


