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 Nastavba základného kurzu IB

 Pôvodne vysokoškolský kurz pozostávajúci z 5 predmetov

 Po vyhodnotení základného kurzu zmena koncepcie

 Poslucháči navrhovali témy

 Našli sme prednášateľov

 Pripravili sme prednášky

 Píšeme knihu, bude k dispozícii v elektronickej podobe

 Rýchly vývoj IB

◦ Legislatíva (EU a domáca)

◦ Normy (ISO 27001 a 2)

◦ Technológie

 Vonkajšie podmienky

Úvod  
obsah a organizácia vzdelávania (1)
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 144 hodín, v dvojdňových tematických blokoch po 2 x 8 
hodín

 Prednášatelia: UK, STU, CSIRT.SK, Eset, MF SR

 Tri veľké tematické oblasti + rôzne

◦ Manažment IB

◦ Bezpečnosť systémov (OS a siete)

◦ Kryptológia a PKI

◦ a rôzne (malware, forenzná analýza, legislatíva)

 Prednášky napísané pre toto vzdelávanie

 Ceníme si záujem a ďakujeme vopred za spätnú väzbu

Úvod 
obsah a organizácia  vzdelávania (2)
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 Objektívna potreba prakticky zabezpečiť IB v organizácii

 zákony a podzákonné normy – rôzne požiadavky (úroveň, obsah)

 Rýchle rastúci rad noriem ISO/IEC 27000

 Nedostatok vlastných odborníkov sa rieši outsourcingom

 Bezpečnosť sa nedá úplne outsourcovať, treba jej rozumieť

 Vrátane/najmä manažmentu IB

 Preto sme zaradili do postgraduálu 6 prednášok z manažmentu 
IB

◦ Systém riadenia informačnej bezpečnosti, ISMS

◦ Politika informačnej bezpečnosti

◦ Analýza rizík

◦ Klasifikácie informácie a systémov

◦ Bezpečnostný projekt IS

◦ Bezpečnosť v priebehu životného cyklu systému
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Postgraduálne štúdium IB 
Manažment IB
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 Systematický výklad vychádza predovšetkým z ISO noriem, 
metodických materiálov NIST, BSI

 V každej prednáške (ak to je relevantné) aj analýza zákonných 
požiadaviek

Postgraduálne štúdium IB
Manažment IB
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Systém manažmentu informačnej 
bezpečnosti



 Prečo potrebujeme IB

◦ IKT sa v organizáciách používajú na spracovanie dôležitých 
informácií

◦ Ich výpadok by pre organizáciu mohol mať vážne dôsledky

◦ Existuje veľa dôvodov, prečo môže k narušenie IKT a informácie, 
ktorá sa v nich spracováva dôjsť

◦ Pravdepodobnosť bezpečnostného incidentu narastá

 Chceme dosiahnuť bezproblémové fungovanie počítačov, 
periférií, komunikačných sietí, aby sme potrebné informácie 
mali k dispozícii vždy, keď ich budeme potrebovať 
(dostupnosť), mohli sa na ne spoľahnúť (integrita a 
autentickosť)  a aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba 
(dôvernosť), prípadne aby boli pri spracovaní informácií 
splnené ďalšie bezpečnostné požiadavky

Úvod (1)
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 Pre pripomenutie:

 Informácia = obsah údajov

 Údaje = forma zápisu informácie, v počítačoch sú 
zaznamenané v podobe konečných postupností binárnych 
symbolov {0,1}

 Aktívum = všetko, čo má pre organizáciu hodnotu a vyžaduje 
si ochranu

 Hrozba = potenciálna možnosť narušenia aktíva

 Nositeľ/zdroj hrozby = niečo, čo môže spôsobiť naplnenie 
danej hrozby

 Zraniteľnosť = chyba, nedostatok, vlastnosť aktíva, ktorá sa 
dá využiť na jeho narušenie

 Dopad hrozby = negatívny dôsledok pôsobenia hrozby na 
aktívum (ujma)

Základné pojmy (1)
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 Riziko=možnosť, že daná hrozba využije zraniteľnosť aktíva 
a spôsobí ujmu organizácii

 Riziko sa vzťahuje na hrozbu a aktívum

 Hodnota rizika = stredná hodnota dopadu hrozby na aktívum

 Opatrenie = niečo (technický prostriedok, organizačné 
obmedzenie, ochrana, spôsob použitia a pod.) čo znižuje 
pravdepodobnosť a/alebo dopad hrozby

 Analýza rizík = identifikácia všetkých rizík vyplývajúcich z 
relevantných hrozieb voči aktívam patriacim do oblasti 
pôsobnosti analýzy rizík a odhad ich hodnoty 
(pravdepodobnosti nastatia príslušných hrozieb a závažnosti 
dopadu)

 Bezpečnostná udalosť = udalosť, ktorá súvisí s informačnou 
bezpečnosťou (nemusí mať negatívny dopad)

Základné pojmy (2)
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 Bezpečnostný incident = bezpečnostná udalosť s negatívnym 
dopadom (narušenie požadovaného/očakávaného fungovania 
IKT) 

 Útok = aktívny cieľavedomý pokus o narušenie systému 
a/alebo informácií

 Útočník = subjekt, ktorý realizuje útok

 Útočný potenciál = znalosti,  možnosti, motivácia

 Pojmov je veľa, terminológia je prevažne anglická, vyvíja sa, 
zle sa prekladá (business, control, assessment, estimation, 
evaluation, likelihood/probabilitity, goals/objectives, 
security/safety,... )

 V učebniciach základného kurzu je výkladový slovník, bude aj 
v tejto učebnici

Základné pojmy (3)
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 Zhodneme sa asi, že ak používame IKT, tak ich potrebujeme 
aj chrániť

 Ako?

 Niekoľko (neodporúčaných) stratégií

◦ Pštrosia politika (kto by už mal záujem o náš systém a údaje)

◦ Ad hoc (hasíme aktuálne problémy)

◦ Potemkinova dedinka (šablónové alebo prebrané projekty)

 Reálne riešenia

◦ Poznať stav

◦ Navrhnúť riešenia problémov

◦ Implementovať opatrenia

◦ Monitorovať stav a v prípade potreby robiť korekcie

 Riešenia: interné, externé, kombinované

Riešenie IB v organizácii
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 IB – mnohostranná záležitosť (technológie, ekonomika, právo, 
personál, súkromie,...)

 Často krát jednostranné riešenia

 OECD Guidelines for the Security of Information Systems and 
Networks: Towards a Culture of Security (1992, 2002, 2012)

 Základná filozofia IB

 Všeobecne prijatá, východisko aj ISO noriem

 Deväť princípov

◦ Navzájom sa dopĺňajú a tvoria celok

◦ Vzťahujú sa na všetkých zainteresovaných (vedenie organizácie, 
informatici, špecialisti na IB, používatelia,...)

◦ Všeobecné, treba ich konkretizovať

Východiská IB podľa OECD
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1. Bezpečnostné povedomie
Zainteresovaní by si mali by� vedomí potreby informačnej 
bezpečnosti informačných systémov a sietí a toho, čo môžu 
spravi�ť pre zvýšenie úrovne bezpečnosti

Konkrétne:

◦ Hrozby voči vlastným systémom

◦ Ohrozenie iných systémov z vlastných systémov

◦ Poznanie vlastných systémov, konfigurácií, osvedčených postupov, 
potreby ostatných zainteresovaných

Princípy OECD
awareness
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2. Zodpovednosť. Všetci zainteresovaní sú zodpovední za 
bezpečnosť informačných systémov a sietí.

 prepojenie lokálnych systémov na globálnu infraštruktúru

 Čo z toho vyplýva (pre zainteresovaných)

◦ Rozumieť vlastnej zodpovednosti na bezpečnosť lokálnych 
systémov a sietí

◦ Zodpovednosť primeraná rolám, do ktorých sú zaradení

◦ Pravidelné prehodnocovanie politík, postupov, opatrení a procedúr 
a vyhodnocovanie ich aktuálnosti

◦ Návrhári systémov a poskytovatelia služieb – zohľadňovať a 
podporovať bezpečnosť svojich produktov/služieb a podpora 
používateľov (aktualizácie)

Princípy OECD
responsibility
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3. Reakcia. Zainteresovaní by mali rýchle reagovať a vzájomne 
spolupracovať pri prevencii, odhaľovaní a riešení 
bezpečnostných incidentov

 Vďaka sieťam – útoky na diaľku, spam, šírenie malvéru

 Preto zainteresovaní

◦ Pri bezpečnostných incidentoch konať rýchlo a vzájomne 
spolupracovať

◦ Zdieľať informácie o zraniteľnostiach, hrozbách

◦ Zaviesť postupy umožňujúce rýchlu a efektívnu spoluprácu pri 
prevencii a riešení bezpečnostných incidentov

◦ Zapojiť sa do medzinárodnej výmeny informácií a medzinárodnej 
spolupráce (tam, kde to je vhodné)

Princípy OECD
response
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4. Etika. Zainteresovaní by mali rešpektovať legitímne záujmy 
iných

 Človek svojou činnosťou/nečinnosťou môže prostredníctvom 
IKT poškodiť iných

 Zavedenie pravidiel práce s IKT zohľadňujúce oprávnené 
záujmy iných osôb

 Presadzovanie pravidiel

 Záväzné/odporúčané postupy

 Etické kódexy

 Netiketa

Princípy OECD
ethic
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 5. Demokracia. Bezpečnosť informačných systémov a sietí by 
mala byť v súlade s podstatnými hodnotami demokratickej 
spoločnosti

 Niektoré opatrenia (monitorovanie elektronickej komunikácie, 
obmedzenia na používanie šifrovania, blokovanie webovských 
stránok) – v rozpore s demokratickými princípmi

 OECD požaduje aby bezpečnostné opatrenia

◦ Neobmedzovali slobodné šírenie informácií, hlásanie názorov

◦ Neohrozovali dôvernosť informácií a komunikácie

◦ Zaistili primeranú ochranu osobných údajov

◦ Neobmedzovali otvorenosť a transparentnosť

Princípy OECD
democracy

17



6. Hodnotenie rizika. Zainteresovaní by mali vyhodnocovať 
riziká

 Cielená obrana

 Analýza rizík – stanovenie objektívnych bezpečnostných 
potrieb organizácie

 Stanovenie priorít pre riešenie

 Optimalizácia riešenia IB

 OECD explicitne zdôrazňuje potrebu zohľadňovania hrozieb 
na sieti

Princípy OECD
Risk assessment
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 7. Návrh a implementácia IB. Zainteresovaní by mali brať IB 
ako podstatný prvok informačných systémov a sietí

 Bez IB sa nedá zaistiť fungovanie systémov a sietí

 IB by sa mala zohľadňovať v priebehu celého životného cyklu 
systému

 Bezpečnostné opatrenia primerané hodnote systému, ktorý 
chránia

Princípy OECD
Design and implementation of security
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8. Manažment bezpečnosti. Zainteresovaní by si mali osvojiť 
komplexný prístup k manažmentu IB

Pričom manažment IB

 Dynamický

 Založený na správe rizík

 Zahŕňať všetky relevantné aktivity prebiehajúce v organizácii

 Zohľadňovať potenciálne hrozby, riešiť prevenciu, detekciu 
bezpečnostných Incidentov a reakciu na ne, obnovu systémov 
po haváriách, priebežnú údržbu, revízie, audit

 Politiky, praktiky, procedúry – zosúladené, ucelený systém

Princípy OECD
security management
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9. Prehodnocovanie. Zainteresovaní by mali revidovať a 
prehodnocovať IB informačných systémov a sietí a v prípade 
potreby robiť primerané úpravy existujúcich bezpečnostných 
politík, praktík, procedúr a opatrení

 Zmena podmienok, opatrenia nemusia byť účinné

 Ochranu je potrebné aktualizovať

* * *

Bezpečnostné princípy OECD sú všeobecne prijaté, tvoria základ 
noriem, etických kódexov, politík

Princípy OECD
reassessment
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 OECD filozofia, ale potrebujeme prakticky použiteľný návod

 ISO/IEC normy radu 27000, zamerané na manažment IB

 Dostatočný prehľad stránka ISO, ale aj s komentármi na Wikipédii 
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27000-series

 Americký NIST

◦ FIPS 199 Standards for Security Categorization of Federal Information and 
Information Systems

◦ FIPS 200 Security Controls for Federal Information Systems

◦ Special publications 800 (NIST SP 800-)

 SP 800-18 Guide for Developing Security Plans for Information Technology 
Systems

 SP 800-30 Risk Management Guide for Information Technology Systems

 SP 800-53 Security Controls for Federal Information Systems

 A mnoho iných

http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html

Reálne riešenie IB v organizácii (1)
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 Nemecký Spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť, BSI
◦ 4 BSI štandardy + množstvo iných relevantných materiálov

◦ BSI Standard 100-1 Information Security Management Systems (ISMS)

◦ BSI Standard 100-2 IT-Grundschutz Methodology

◦ BSI Standard 100-3 Risk Analysis based on  IT-Grundschutz,

◦ BSI Standard 100-4 Business continuity management

◦ Katalóg hrozieb, zraniteľností a opatrení

https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html

Reálne riešenie IB v organizácii (2)
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 Systematickým riešením je nejaká forma ISMS (Information security 
management system)

 Štandardom pre ISMS je norma ISO/IEC 27001

 Spomínané nemecké aj americké riešenia sú kompatibilné

 Aj výnos MF SR 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy vychádza z ISO štandardov

 Máme

◦ ISO/IEC 27000 terminologický a prehľad celej série

◦ ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques -
Information security management systems - Requirements 

◦ ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code 
of practice for information  security controls

◦ ISO/IEC 27003 Information technology - Security techniques - Information 
security management system implementation guidance

◦ ISO/IEC 27005 Information technology - Security techniques - Information 
security risk management

Zavádzame ISMS
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 Štandardné riešenia a kompatibilita

 Výnos MF vychádza z ISO štandardov, ale pridáva vlastné požiadavky

 Ostatné zákony, vyhlášky sú veľmi všeobecné alebo nekompatibilné 
s ISO normami

 V ISO sa na sérii 27000 veľmi intenzívne pracuje, prepojenie so 
všeobecnými manažérskymi normami

 V európskych projektoch sa bezpečnosť rieši na základe ISO noriem

 dá sa očakávať aj štandardizácia v EU

 No a ťažko by sme vymysleli niečo rovnako dobré a originálne

 Nevýhoda: 

◦ veľa písania a administratívy

◦ Certifikácia ISMS

Prečo tak zdôrazňujeme ISO?
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 Pojem systém evokuje niečo hmatateľného, ale nie je to technický 
systém

 ISMS (Information security management system, systém 
riadenia/manažmentu informačnej bezpečnosti) je v podstate 
formálne zdokumentovaný komplexný prístup organizácie k riešeniu 
IB v organizácii (alebo v časti organizácie)

 Navonok - hlavne množstvo vzájomne prepojených bezpečnostných 
politík, štandardov, procedúr podľa ktorých sa v organizácii 
postupuje a tiež (po implementácii ISMS)

 Dokumentácie obsahujúcej ciele, analýzy stavu, návrhy opatrení, 
výsledky kontrol, dokumentáciu bezpečnostných incidentov, 
výsledky auditov, revízie dokumentov a pod.

 Netreba sa obávať, má to logiku

Čo to vlastne je ISMS?
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 Obdobou certifikácie organizácie podľa ISO 9001  pre formálne 
potvrdenie kvality je pre ISMS certifikácia podľa ISO/IEC 27001

 Aj keď certifikácia ISMS nebude pre väčšinu organizácií hlavným 
cieľom, nezaškodí sa pozrieť na oficiálne požiadavky na ISMS a ako 
ich zmysluplne naplniť

 Najprv preberieme požiadavky na ISMS sú formulované v norme 
ISO/IEC 27001

 Potom prejdeme cez postup prípravy a implementácie ISMS podľa 
ISO/IEC 27003

 Pozrieme sa na slovenské zákony a podzákonné normy a ich 
požiadavky na prístup k riešeniu IB

 Porovnáme požiadavky Výnosu MF SR 55/2014 na riadenie IB s 
normami

Ako budeme postupovať?
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 Súlad s normou - striktný

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na vytvorenie,
implementáciu, udržiavanie a neustále zdokonaľovanie ISMS v
organizácii. Táto norma obsahuje aj požiadavky na ošetrenie
informačno-bezpečnostných rizík v súlade s potrebami organizácie.
Požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a jej zámerom je,
aby boli použiteľné na všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich typ,
veľkosť alebo charakter. Vynechanie ktorejkoľvek z požiadaviek
stanovených v častiach 4-10 tejto normy nie je akceptovateľné, ak
organizácia deklaruje súlad s touto medzinárodnou normou. [ISO/IEC
27001:2013, časť 1]

 Tieto aj ďalšie požiadavky teraz uvedieme kvôli tomu, aby sme mali 
ucelený prehľad; podrobnejšie sa nimi budeme zaoberať neskôr 
(projekt ISMS)

Požiadavky na ISMS
súlad (časť 1)
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 Organizácia musí

◦ stanoviť interné a externé faktory, ktoré sú pre ňu relevantné a
ktoré vplývajú na schopnosť jej (zatiaľ plánovaného) ISMS
dosahovať požadované výsledky

◦ Určiť, koho všetkého sa ISMS týka a aké požiadavky týkajúce sa IB
majú zainteresovaní

◦ Stanoviť oblasť pôsobnosti (scope) ISMS

◦ vytvoriť�, zaviesť�, prevádzkovať� a udržiavať� ISMS spĺňajúci
požiadavky tejto normy

Požiadavky na ISMS
Stanovenie kontextu (časť 4)
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 Vedúcu úlohu pri zavádzaní ISMS a presadzovaní IB v 
organizácii má vedenie organizácie

 Vedenie organizácie musí 

◦ demonštrovať záujem o presadenie ISMS a svoju vedúcu úlohu pri 
jeho zavádzaní a prevádzke

◦ Ustanoviť politiku IB organizácie (bude jej venovaná samostatní 
prednáška)

◦ Zaistiťstanovenie zodpovedností a pridelenie oprávnení ľuďom 
zaradeným do jednotlivých bezpečnostných rôl

Požiadavky na ISMS
Vedúca úloha (časť 5)
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 Pri plánovaní ISMS organizácia musí 

◦ brať do úvahy pôsobnosť ISMS a požiadavky, ktoré sú naň 
kladené

◦ Definovať metodiku, ktorú použije na ohodnotenie rizík

◦ vykonať analýzu rizík

◦ Definovať spôsob/proces ošetrenia rizík a použiť ho 

◦ Stanoviť zámery (objectives) organizácie v IB a plány, ako ich 
naplniť

Požiadavky na ISMS
plánovanie (časť 6)
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 Organizácia musí 
◦ stanoviť a reálne poskytnúť zdroje potrebné na vytvorenie, 

zavedenie, prevádzku, udržiavanie a zdokonaľovanie ISMS

◦ Stanoviť kompetentnosť (znalosti, zručnosti, oprávnenia) 
potrebné na zaistenie úloh, ktoré pre ľudí z IB vyplývajú, a zaistiť, 
aby ich ľudia mali

◦ Budovať Bezpečnostné povedomie zamestnancov

◦ Určiť kto, s kým, kedy a o čom má komunikovať (napr. v prípade 
bezpečnostných incidentov)

◦ Vedenie bezpečnostnej dokumentácie (vyžadovanej normou a 
prevádzkovej)

Požiadavky na ISMS
podpora (časť 7)
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 Malý terminologický problém: ako preložiť operation? Činnosť, 
fungovanie?

 Organizácia musí

◦ Plánovať, zaviesť a riadiť procesy/činnosti/opatrenia potrebné na 
napĺňanie stanovených bezpečnostných požiadaviek i celkových 
zámerov v IB

◦ V plánovaných intervaloch a pri mimoriadnych príležitostiach 
vyhodnocovať informačno-bezpečnostné riziká

◦ Implementovať plán ošetrenia rizík

◦ (a všetko dokumentovať)

Požiadavky na ISMS
prevádzka (časť 8)
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 Organizácia musí

◦ Vyhodnocovať stav IB (The organization shall evaluate the 
information security performance)

◦ Posudzovať účinnosť ISMS

◦ Vykonávať pravidelne audit ISMS

 Vedenie organizácie musí pravidelne revidovať ISMS 
(vhodnosť, adekvátnosť, účinnosť)

Požiadavky na ISMS
hodnotenie výkonnosti (performance) (časť 9.)
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 Čo v prípade zistenia nesúladu ISMS a normy:

◦ Okamžitá reakcia

◦ Odstránenie následkov

◦ Analýza príčin

◦ Návrh a implementácia opatrení, vrátane prípadných zmien ISMS

 Neustále zdokonaľovanie ISMS

Požiadavky na ISMS
zdokonaľovanie (časť 10)
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 ISO/IEC 27001 stanovuje pomerne všeobecné požiadavky na 
ISMS a ISO/IEC 27002 definuje ciele opatrení a konkrétne 
opatrenia

 Samotná norma ISO/IEC 27001 v prílohe A uvádza zoznam 
opatrení a cieľov (tentoraz sa hodí preložiť objectives ako 
ciele) ktoré sledujú

 Explicitne sa odvoláva na to, že ide o opatrenia prevzaté 
alebo odvodené z ISO/IEC 27002 

 Vzhľadom na to, že ide len o dlhý zoznam, nebudeme ich 
teraz rozoberať

Vzťah noriem ISO/IEC 27001 a 27002
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 Obe normy ISO/IEC 27001 aj 27002 sa zaoberajú existujúcim 
ISMS 

 Ako zaviesť ISMS rieši norma ISO/IEC 27003

 Problém:  normy ISO/IEC 27001 a 27002 boli novelizované v 
roku 2013, norma ISO/IEC 27003 zatiaľ nie, vzťahuje sa na 
predchádzajúce verzie z roku 2005

 Zmeny noriem sa však nedotkli základnej koncepcie ISMS a 
tak sa dá pri tvorbe ISMS použiť  norma ISO/IEC 27003

 Norma chápe vytvorenie a fungovanie ISMS ako projekt 
(projekt ISMS), pri ktorom uplatňuje Demingovu PDCA (Plan-
Do-Check-Act) metodiku

 Detailne rozpracovaný postup, veľa dokumentov schvaľuje 
vedenie, v praxi sa to bude dať zjednodušiť

Príprava a zavedenie ISMS

37



Norma ISO/IEC 27003 rozdeľuje prípravu ISMS do piatich fáz:

1. získanie súhlasu vedenia na spustenie projektu ISMS,

2. stanovenie oblasti pôsobnosti (scope) ISMS a vypracovanie 
bezpečnostnej politiky,

3. analýza organizácie,

4. posúdenie rizík a plán na ošetrenie rizík

5. návrh ISMS

A navrhuje postup pozostávajúci z 28 krokov, pri ktorom vytvorí 50 
výstupov

Fázy prípravy ISMS
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 Projekt ISMS musí iniciovať vedenie organizácie

 Na to potrebuje podklady

 Vyberie vhodného človeka (budúceho manažéra IB), aby si zostavil 
pracovnú skupinu (WG) a podklady pripravil

 Niektoré z (najmä tých analytických) činností sa budú robiť viackrát 
na rozličnej úrovni

 Dva materiály ako podklad pre rozhodovanie vedenia

◦ Počiatočný projekt ISMS

◦ Dôvodová správa

Plánovanie ISMS
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 Obsahujú odpovede na nasledujúce otázky

◦ aké sú všeobecné a konkrétne ciele ISMS,

◦ aký bude prínos ISMS pre organizáciu,

◦ Aké dôsledky pre organizáciu by malo, keby ISMS nezaviedla

◦ aký je navrhovaný rozsah pôsobnosti ISMS a ktoré procesy v 
organizácii ovplyvní,

◦ aké sú kritické procesy a faktory na dosiahnutie konkrétnych 
cieľov ISMS

◦ vysokoúrovňový prehľad projektu ISMS

◦ prvý plán implementácie

Podklady pre vedenie
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 Otázky-dokončenie

◦ definované roly a zodpovednosti

◦ požadované zdroje (ľudia aj technologické)

◦ implementácia, vrátane existujúcich bezpečnostných riešení

◦ harmonogram s medzníkmi,

◦ predpokladané náklady

◦ kritické faktory úspechu

◦ kvantifikácia prínosov ISMS pre organizáciu

 WG
◦ Zmapuje organizáciu a jej bezpečnostné potreby

◦ Navrhne v hrubých rysoch ISMS a zistí, či pokrýva bezpečnostné potreby 
organizácie

◦ Predchádzajúci krok v prípade potreby iteruje

◦ Výsledok ideový návrh ISMS

Podklady pre vedenie
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 Väčšina bodov, ktoré má obsahovať Počiatočný projekt a 
Dôvodová správa sú zrejmé

 Pozrieme sa na niektoré menej zrejmé

 3 typy všeobecných cieľov zavedenia ISMS

◦ Manažment rizík. Ako prispeje ISMS k lepšiemu spravovaniu 
bezpečnostných rizík?

◦ Manažment IB. Ako ISMS zlepší/zjednoduší/zefektívni manažment 
informačnej bezpečnosti v organizácii?

◦ Reputácia. Získa  organizácia zavedením ISMS nejakú 
konkurenčnú výhodu, zvýši sa jej reputácia, ocenia zavedenie 
ISMS, klienti, partneri?

Poznámky
Všeobecné a špecifické ciele
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 WG môže rozpracovať niektoré všeobecné ciele do podoby 
špecifických cieľov

 Správa rizík

◦ zaisti�ť primeranú ochranou strategických aktív,

◦ zvýši�ť odolnosť� aktív voči bezpečnostným incidentom,

◦ zaisti�ť udržanie kontinuity činnosti.

 Manažment IB

◦ vytvorenie bezpečného prostredia v organizácii,

◦ zníženie nákladov na bezpečnostné opatrenia (napr. odstránením 
duplicitných),

◦ presadenie informačnej bezpečnosti v primeranej miere do 
všetkých činností organizácie

Poznámky
Všeobecné a špecifické ciele
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 Reputácia
◦ certifikácia podľa ISO/IEC noriem,

◦ súlad s právnymi, štandardizačnými a zmluvnými požiadavkami 
(na informačnú bezpečnosť�),

◦ dôvera partnerov, klientov a zamestnancov, že informačné aktíva 
organizácie sú dostatočne chránené.

Poznámky
Všeobecné a špecifické ciele
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 Predpoklad: vedenie schválilo návrh projektu ISMS

 Stanovenie pôsobnosti ISMS, najprv čiastkové oblasti a potom 
sumarizácia

◦ Organizačná pôsobnosť

◦ IT pôsobnosť

◦ Fyzická pôsobnosť

 Výsledok: vymedzenie hraníc oblasti pôsobnosti ISMS a toho, 
čo sa vo vnútri oblasti pôsobnosti ISMS nachádza, kto je za to 
zodpovedný a čo sa s aktívami deje

Projekt ISMS
stanovenie pôsobnosti ISMS
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 základné charakteristiky organizácie (funkcie, štruktúra, činnosti, 
služby, hlavné aktíva a zodpovednosť� za jednotlivé aktíva)

 procesy prebiehajúce v organizácii,

 konfigurácia zariadení a sietí v organizácii,

 Predbežný zoznam aktív,

 špeciálne, zoznam IKT aktív

 plány budov, sídiel organizácie, s vyznačením fyzických hraníc,

 popis rolí a zodpovedností v ISMS a ich vzť�ah k organizačnej 
štruktúre organizácie

 podrobnosti a zdôvodnenie o vyňatí utajovaných skutočností 
(prípadne iných systémov, agiend alebo oblastí činnosti) spod 
pôsobnosti ISMS.

Čo má obsahovať popis oblasti 
pôsobnosti ISMS
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 Návrh projektu ISMS, zdôvodnenia a ďalšie dokumenty sú prístupné 
len úzkemu okruhu ľudí

 Na IB sa budú musieť podieľať všetci

 Potrebujeme dokument popisujúci koncepciu IB organizácie =

 Politika informačnej bezpečnosti, skrátene a nepresne Bezpečnostná 
politika

 Bude jej venovaná samostatná prednáška, preto stručne

◦ Verejne prístupný dokument, schválený vedením organizácie

◦ Vedenie deklaruje odhodlania presadzovať� ciele a princípy IB v súlade s 
celkovými cieľmi a stratégiou organizácie

◦ Hlavné ciele organizácie v IB

◦ Všeobecné a špecifické zodpovednosti

◦ Metodika analýzy rizík a kritériá pre hodnotenie rizika

◦ Dokumenty nadväzujúce na bezpečnostnú politiku

◦ Revízie bezpečnostnej politiky

 Normy – všeobecné požiadavky na bezpečnostnú politiku

Bezpečnostná politika

47



 Veľa informácií o organizácii, jej aktívach, bezpečnostných 
problémoch už WG zozbierala

 Teraz ich potrebuje usporiadať� a doplniť� tak, aby mohla stanoviť� 
požiadavky na ISMS

 Výsledkom analýzy bude

◦ zoznam hlavných procesov, funkcií, lokalít, informačných 
systémov a sietí (počítačových a iných komunikačných sietí),

◦ zoznam hlavných informačných aktív organizácie,

◦ identifikácia kritických  procesov a aktív,

◦ zoznam všetkých právnych, regulačných, zmluvných a iných 
záväzných bezpečnostných požiadaviek,

◦ zoznam všetkých známych zraniteľností, súvisiacich s 
bezpečnostnými požiadavkami, ktoré (zraniteľnosti) je potrebné 
ošetri�ť,

◦ požiadavky na školenia a vzdelávanie v informačnej bezpečnosti.

Analýza organizácie
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 Predchádzajúca analýza organizácie bola vysokoúrovňová

 Teraz je potrebné zistiť konkrétne bezpečnostné problémy

 Postup: analýza rizík a vyhodnotenie rizík

 Bude samostatná prednáška venovaná analýze rizík, preto stručne 
(WG využije zozbierané informácie)

◦ Identifikácia aktív

◦ Identifikácia hrozieb a zraniteľností

◦ Identifikácia existujúcich a plánovaných opatrení

◦ Zákonné, regulačné, zmluvné a iné záväzné požiadavky

 Identifikácia rizík (scenáre)

 Odhad hodnoty rizík (pravdepodobnosť a dopad)

 Porovnanie s akceptačnými kritériami

 Výsledok = zoznam rizík usporiadaných podľa závažnosti

Aj o analýze rizík pojednáva norme ISO/IEC 27005

Analýza a vyhodnotenie rizík
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 4 možnosti:

◦ prijatie rizika

◦ prenesenie rizika

◦ vyhnutie sa riziku

◦ zníženie rizika

 Pre každé riziko návrh, čo sa s ním bude robiť

 Výstupy

◦ zoznam vybraných opatrení a cieľov, ktoré tieto opatrenia sledujú

◦ Plán na ošetrenie rizík

 zoznam rizík s uvedením, akým spôsobom budú jednotlivé riziká 
ošetrené (t.j. riziko, spôsob ošetrenia rizika)

 popis vz�ahu medzi rizikami, vybranými opatreniami a cieľmi týchto 
opatrení

Ošetrenie rizík (Risk treatment)
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 Poznáme organizáciu a jej potreby na makro (analýza 
organizácie) aj mikroúrovni (analýza a vyhodnotenie rizík), 
máme Bezpečnostnú politiku a iné dokumenty

 Prijatie riešení bude mať dopad na organizáciu

 Rozhodnúť musí vedenie organizácie, ktorej WG predloží

◦ Rozhodnutie vedenia organizácie o schválení projektu ISMS,

◦ Pôsobnosť�, ciele a politika ISMS,

◦ popis metodológie vyhodnotenia rizika,

◦ výsledky vyhodnotenia rizík

◦ Plán ošetrenia rizík

 Bezpečnostná politika vs Politika ISMS

 Po schválení sa môže začať s implementáciou  ISMS

Schválenie a implementácia ISMS
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 Po získaní súhlasu vedenia organizácie s implementáciou a 
spustením ISMS pracovná skupina vypracuje podrobný návrh ISMS a 
postup na jeho implementáciu, ktorý pokrýva 4 oblasti

◦ organizačnú bezpečnos�ť

◦ bezpečnosť� IKT

◦ fyzickú bezpečnos�ť

◦ špecifické aspekty ISMS

Finálny návrh ISMS
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 WG vypracuje 

◦ návrh organizačnej štruktúry manažmentu informačnej 
bezpečnosti v organizácii; návrh bezpečnostných rolí a povinnosti 
zodpovedajúce jednotlivým rolám,

◦ návrh štruktúry bezpečnostnej dokumentácie organizácie a návrh 
rámca pre jej správu,

◦ Pre poriadok uvádzame aj bezpečnostnú politiku organizácie a 
štruktúru bezpečnostnej dokumentácie, ktorá na ňu nadväzuje

 Staršia verzia ISO/IEC 27001 uvádzala politiku IB 
(Bezpečnostnú politiku) a politiku ISMS, novšia už len 
bezpečnostnú politiku

 Ak by organizácia potrebovala upraviť niečo špeciálne 
Politikou ISMS, môže takúto politiku napísať; bude mať 
postavenie špeciálnej bezpečnostnej politiky

Organizačné zaistenie ISMS
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 Problém budú špecialisti v IB (kde ich zobrať a ako zaplatiť)

 ale povinnosti v IB budú mať aj ostatní

 Individuálne roly

◦ Člen vedenia zodpovedný za IB (garant IB)

◦ Manažér IB

◦ Vedúci pracovníci

◦ IT pracovníci

◦ Laici

 Kolektívne roly

◦ Vedenie organizácie

◦ Bezpečnostné fórum

◦ Výbor pre IB

◦ Pracovné skupiny

◦ Tím manažéra IB

 Podrobnejšie sa pozrieme na vedenie organizácie a manažéra IB

Organizačné zaistenie ISMS
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 Vedenie organizácie

◦ Má víziu dlhodobého rozvoja organizácie, prijíma strategické 
rozhodnutia o jej ďalšom smerovaní, riadi organizáciu,

◦ stanovuje strategické ciele informačnej bezpečnosti organizácie,

◦ iniciuje projekt ISMS,

◦ schvaľuje bezpečnostnú politiku organizácie a vydáva ju ako 
vnútorný legislatívny akt,

◦ presadzuje informačnú bezpečnosť� v činnosti organizácie (najmä 
úpravami existujúcich postupov a v projektoch nových 
informačných systémov),

◦ prerokováva a schvaľuje výročné správy o stave informačnej 
bezpečnosti organizácie, správy o závažných bezpečnostných 
incidentoch, výsledkoch bezpečnostných auditov, návrhy a 
výsledky bezpečnostných projektov a podobné dokumenty.

Roly a povinnosti 1
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 Manažér IB zodpovedá za

◦ správu bezpečnostnej politiky organizácie, rozpracovanie 
bezpečnostných dokumentov nižšej úrovne (klasifikácia údajov, 
metódy analýzy rizík, bezpečnostné roly, riešenie bezpečnostných 
incidentov, plány kontinuity činnosti)

◦ bezpečnostné projekty

◦ analýzy rizík

◦ implementáciu opatrení

◦ kontrolu a monitoring

◦ riešenie bezpečnostných incidentov,

◦ organizovanie auditov

◦ vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia v 
organizácii.

Roly a povinnosti 2
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 Politika IB

 Špeciálne politiky (zálohovanie, antivírová ochrana, 
používanie šifrovej ochrany, prístup na Internet,...)

 Bezpečnostné štandardy (ekvivalent špeciálnej bezpečnostnej 
politiky, pozri napr. Výnos)

 Procedúry a praktiky – konkrétne záväzné postupy (napr. pre 
zaraďovanie do bezpečnostných rolí, prideľovanie 
prístupových správ, riešenia istého typu bezpečnostných 
incidentov a pod.)

Dokumentácia
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 Hlavné ciele pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť IKT už v 
politike IB

 Špecifické politiky pre fyzickú bezpečnosť a rozličné oblasti 
vývoja, zavedenia, používania, údržby, vyraďovania, 
spravovania, zmien ... IKT

 Analýza rizík a návrh opatrení fyzickej bezpečnosti a opatrení 
realizovaných prostredníctvom IKT

 Podrobný zoznam opatrení je v norme ISO/IEC 27002

 V tejto oblasti by manažér IB mal spolupracovať s 
pracovníkmi zodpovednými za správu budov a manažérom IT

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť IKT
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 ISMS je prostriedok na zaistenie IB v organizácii a tiež sa oň 
treba starať

 Revízie ISMS
◦ Monitoring

◦ Správy o veľkých bezpečnostných incidentoch

◦ Audit

◦ Výročné správy

 Budovanie bezpečnostného povedomia

* * *

 Finálny plán implementácie ISMS (schvaľuje vedenie)
◦ Úlohy

◦ Zodpovednosti

◦ Garancia prostriedkov

Špecifické opatrenia ISMS
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 Implementácia je popísaná v pláne implementácie ISMS

 Niektoré kroky prebehli už v prípravnej fáze (Politika IB) 
ďalšie

◦ Zaradiť ľudí do rôl

◦ Naučiť ich čo majú robiť

◦ Implementovať opatrenia

◦ Dokončiť bezpečnostnú dokumentáciu

◦ Začať podľa nej konať

◦ Monitorovať kľúčové systémy a bezpečnostne relevantné činnosti

Implementácia a „prevádzka“ ISMS
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 V PDCA cykle CA

 Čo sledujeme:

◦ Účinnosť bezpečnostných opatrení

◦ Fungovanie ISMS

 Spätná väzba

◦ Monitorovanie kľúčových systémov a bezpečnostne relevantných 
udalostí technickými prostriedkami

◦ Bezpečnostné incidenty

◦ Informácie od zamestnancov 

◦ Odhalený nesúlad skutočnosti a Politiky IB

◦ Kontrola

◦ Výsledky analýzy rizík

◦ Audit

 Správy vedeniu o stave IB v organizácii s návrhmi opatrení

Zdokonaľovanie ISMS
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 Zákonov, ktoré zasahujú do IB je prekvapujúco veľa, ale podstatných 
je pár (prehľad M. Maisner Základy práva IT a legislatívny zámer 
zákona o IB)

 Zákon 275/2006 o ISVS

 Výnos MF SR 55/2014 o štandardoch pre ISVS

 Zákon 45/2011 o kritickej infraštruktúre

 Zákon 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností + vyhlášky

 Zákon 136/2014 o ochrane osobných údajov + vyhlášky

 Zákon o elektronickom podpise, Telekomunikačný zákon, Zákon o 
elektronickom obchode, Zákon o e-Governmente, Zákon o 
slobodnom prístupe k informáciám, Autorský zákon, Trestný zákon 
a Trestný poriadok, Zákon o archívoch a registratúrach...

 Dnes veľmi stručne, bude aj samostatná prednáška k legislatíve

Slovenská legislatíva
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 Zákon 136/2014 z.z. o ochrane osobných údajov

◦ Stanovuje prevádzkovateľovi IS povinnosť chrániť spracúvané 
údaje

◦ Prijať na ich ochranu bezpečnostné opatrenia

◦ Aktualizovať opatrenia podľa typu spracovávaných údajov

◦ V zvláštnom prípade ich zdokumentovať v bezpečnostnom 
projekte

◦ Bezpečnostný projekt stanovuje rozsah a spôsob opatrení

◦ Mal by byť v súlade s bezpečnostnými štandardami a právnymi 
predpismi (SR)

◦ Rozsah a dokumentáciu opatrení špecifikuje vyhláška Úradu 
č.117/2014, 

Požiadavky slovenskej legislatívy na 
riadenie IB
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 vyhláška Úradu č.117/2014, definuje obsah bezpečnostného 
projektu

◦ Bezpečnostný zámer

◦ Analýzu bezpečnosti

◦ Bezpečnostnú smernicu

◦ Závery vyvodené z Bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti

 Na podrobnú analýzu tu nie je priestor, ale ani zákon, ani smernica 
nepožaduje správu rizík a nespomína ISMS

 Ak by organizácia mala ISMS, Bezpečnostnú politiku a spravovala 
riziká v súlade s normou ISO/IEC 27005, naplnila by aj požiadavky 
Zákona a Vyhlášky

Požiadavky slovenskej legislatívy na 
riadenie IB
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 Zákon 45/2011 Z.z. o Kritickej infraštruktúre

 Uvádza IS ako typ prvku kritickej infraštruktúry  a stanovuje 
povinnosti prevádzkovateľa prvku (§ 9 a 10) 
◦ Vypracovať bezpečnostný plán

◦ Prijať bezpečnostné opatrenia

◦ Aktualizovať bezpečnostný plán

 V Prílohe 2 stanovuje postup pri vypracovávaní 
bezpečnostného plánu, ktorý obsahovo zodpovedá analýza 
rizík, vyhodnoteniu rizík, návrhu a implementácii opatrení.

 Ani tento zákon nestanovuje požiadavku na zavedenie ISMS

 Postupy sú kompatibilné a zavedenie ISMS a správa rizík 
podľa ISO noriem zabezpečí splnenie požiadaviek Zákona

Požiadavky slovenskej legislatívy na 
riadenie IB
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 Zákon 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

 Informačný systém (najmä jeho hw časť) spĺňa definíciu 
technického prostriedku

 Zákon explicitne uvádza systémové prostriedky

 Na technické prostriedky sa spracováva bezpečnostný projekt 
(§ 57)

 požiadavky na ochranu IS obsahuje Vyhláška NBÚ 339/2004 o 
bezpečnosti technických prostriedkov

 Ani Zákon, ani Vyhláška nestanovuje požiadavku na 
zavedenie ISMS

 Postupy podľa Bezpečnostného projektu sú kompatibilné a 
zavedenie ISMS a správa rizík podľa ISO noriem zabezpečí 
splnenie požiadaviek Zákona

Požiadavky slovenskej legislatívy na 
riadenie IB
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 Zákon 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy 
stanovuje povinnej osobe povinnosť

◦ i) zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v 
súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy 
(ďalej len "štandardy"),

 Výnos MF SR 55/2014 z.z. obsahuje podrobné Bezpečnostné 
štandardy, ktoré vychádzali z normy ISO/IEC 27002:2005

 Bezpečnostné štandardy popisujú požiadavky na

◦ Bezpečnostnú politiku

◦ Personálnu bezpečnosť

◦ Manažment rizík

◦ Kontrolné mechanizmy riadenia IB

◦ Ochranu proti škodlivému kódu

◦ Sieťovú bezpečnosť

◦ Fyzickú bezpečnosť

Požiadavky slovenskej legislatívy na 
riadenie IB
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 Bezpečnostné štandardy Výnosu MF SR ďalej obsahujú 
požiadavky na

◦ Aktualizáciu softvéru

◦ Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov

◦ Periodické hodnotenie zraniteľností

◦ Zálohovanie

◦ Fyzické ukladanie záloh

◦ Riadenie prístupu

◦ Aktualizáciu IKT

◦ Účasť tretej strany

 Splnenie požiadaviek Bezpečnostných štandardov Výnosu si 
vyžaduje zaviesť v organizácii ISMS, pokrývajúcej minimálne 
ISVS organizácie

Požiadavky slovenskej legislatívy na 
riadenie IB
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 ISMS podľa Výnosu nie je úplne kompatibilný s ISO normami 
27001 a 27002 (kryptografické opatrenia a súlad s 
legislatívou a štandardami, opatrenia)

 Ani v tomto prípade nie je problém zaviesť v organizácii ISMS, 
ktorý bude spĺňať všetky požiadavky Výnosu

 Záver. 
◦ Štandardné riešenie IB v organizácii podľa ISO noriem 

27001 a 27002 pokrýva všetky požiadavky slovenskej 
legislatívy

◦ vo väčšine prípadov by to znamenalo komplexnejšie 

riešenie IB ako vyžadujú jednotlivé zákony

◦ Terminologické a obsahové zosúladenie
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