Príloha č. 3: Súčasný stav IB v Slovenskej republike
3.1

Úvod
Cieľom prílohy je podrobnejšie popísať situáciu v informačnej bezpečnosti na
Slovensku, najmä z hľadiska kompetencií, legislatívneho a normalizačného prostredia,
bezpečnostných hrozieb, problémov a potrieb SR v informačnej bezpečnosti a kapacít na ich
riešenie. Rozlíšené sú dve základné kategórie IKT systémov - klasifikované1 (v SR sú to IKT
systémy spadajúce do kategórie utajovaných skutočností) a neklasifikované (ostatné).
Vzhľadom na špeciálne postavenie klasifikovaných systémov (špeciálny zákon, zodpovedné
inštitúcie a nedostupnosť informácií o týchto systémoch) sa dokument sústreďuje
predovšetkým na neklasifikované IKT systémy a stavom ochrany utajovaných skutočností
v SR sa zaoberá len do tej miery, do akej ovplyvňujú riešenie informačnej bezpečnosti
neklasifikovaných systémov. Príloha vychádza z informačných zdrojov uvedených
v predchádzajúcej časti 2.4 Návrhu stratégie a z:
- výsledky prieskumov stavu informačnej bezpečnosti v SR v rokoch 2004 a 2006,
- popis stavu v oblasti informačnej bezpečnosti v SR
- podkladov poskytnutých MF SR, a
- poznatkov členov autorského kolektívu.
3.2

Všeobecný rámec NIKI a KIŠ
Rýchle vzrastá počet počítačov v štátnej aj súkromnej sfére, čoraz viac IKT systémov
je zapojených do lokálnych sietí a pripojených na Internet. Rozširuje sa národná informačná
a komunikačná infraštruktúra (NIKI), pozostávajúca z počítačov, ďalších IKT zariadení a
počítačových a komunikačných sietí, ktoré jednotlivé komponenty vzájomne prepájajú.
Rozširuje sa aj využitie NIKI - prostredníctvom NIKI sa vykonávajú finančné transakcie, riadi
výroba, uskutočňuje sa (aj) vzdelávanie a výskum, poskytujú viaceré služby; vzájomne
komunikujú občania, komerčné organizácie a štátne orgány. Súčasťou NIKI sú
telekomunikácie a prostredníctvom NIKI sa zabezpečuje činnosť mnohých systémov
spadajúcich do kritickej infraštruktúry štátu. Významné medzinárodné aktivity (e-Europe,
neskôr i-Initiative 2010) rátajú s vytvorením celoeurópskych systémov (napr. e-Health), do
ktorých by Slovensko malo (a malo chcieť) byť zapojené. Ambície Slovenska budovať
vedomostnú spoločnosť, podporovať na znalostnú ekonomiku nestačí len deklarovať, musia
byť reálne podporené dobre fungujúcou a na potreby spoločnosti pružne reagujúcou NIKI.
Funkcionalita IKT a NIKI je zrejmým a zdôvodniteľným cieľom. Druhou, menej známou
stránkou informatizácie je bezpečnosť. Viaceré informatizačné projekty (e-Government, eHealth) ale napríklad aj projekt diaľničných elektronických mýtnic prinášajú vážne
bezpečnostné problémy, ktoré treba spolu s funkcionalitou navrhovaných systémov adekvátne
riešiť. Narastajúca závislosť Slovenska od NIKI, prepojenie slovenskej NIKI
s medzinárodnou v súčasnej nepokojnej medzinárodnej situácii zvýrazňuje nutnosť
ochraňovať NIKI, t.j. zaistiť informačnú bezpečnosť Slovenska. Význam IKT pre slovenskú
spoločnosť, druhy a závažnosť hrozieb voči NIKI presne formulovala Bezpečnostná stratégia
Slovenskej republiky.
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pojem klasifikovaná informácia označuje informáciu, ktorá je na základe nejakých kritérií zaradená do
kategórie vyžadujúcej si vyššiu úroveň ochrany. V SR sa za klasifikované informácie považujú informácie
definované zákonom č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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Miera informatizácie spoločnosti dosiahla vysoký stupeň a stále sa zvyšuje. Výkonnosť
techniky, revolučné informačné a komunikačné technológie, nárast rýchlosti prenosu
informácií a ich globálnej dostupnosti spôsobujú rýchlu globálnu premenu postindustriálnej
spoločnosti na spoločnosť informačnú. Zraniteľnosť informačných a komunikačných
systémov, ich preťaženie, neoprávnený prístup k informáciám, šírenie počítačových vírusov a
dezinformácií sú rastúcou hrozbou pre SR.
V informačne vyspelých krajinách (USA, Nemecko, Japonsko, Austrália) sa národná
komunikačná infraštruktúra chápe ako súčasť kritickej infraštruktúry štátu. Ku ochrane
kritickej infraštruktúry sa pristupuje koordinovane a zvláštna pozornosť sa venuje práve
ochrane NIKI. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky explicitne deklaruje
SR prijme opatrenia na obmedzenie zraniteľnosti prvkov kritickej infraštruktúry, s dôrazom
na informačné a komunikačné systémy, a na minimalizáciu negatívnych následkov útokov na
ne. Bude pokračovať v aktivitách zameraných na bezpečnosť a integritu informačných a
komunikačných systémov, zvlášť systémov nevyhnutných pre bezpečný výkon základných
funkcií štátu. Bude pokračovať v spolupráci so zahraničnými partnermi na aktivitách
zvyšujúcich bezpečnosť systémov vzájomnej komunikácie a výmeny informácií, zvlášť v oblasti
prenosu a ochrany utajovaných informácií.
Kritická infraštruktúra Slovenska je podobná ako kritická infraštruktúra iných štátov
(doprava, energetika, chemický priemysel, vojenský priemysel, výroba a transport
nebezpečných látok, informačné technológie a telekomunikácie, finančné inštitúcie
a poisťovne, zásobovanie pitnou vodou, potravinami, zdravotné a záchranné služby,
odstraňovanie odpadu, štátna administratíva, verejná správa, súdy, polícia, armáda, colná
správa, médiá, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, národné kultúrne pamiatky). Každá zo
súčastí kritickej infraštruktúry spadá do pôsobnosti niektorého z ústredných štátnych orgánov,
resp. orgánov miestnej samosprávy. Komplexný prístup k ochrane kritickej infraštruktúry
Slovenska však zatiaľ chýba;
V súčasnosti v Slovenskej republike nie je problematika kritickej infraštruktúry
kodifikovaná v žiadnych právnych normách. V tejto oblasti nie sú zákonom ustanovené
právomoci a zodpovednosť žiadnemu ústrednému orgánu štátnej správy a ani žiadnemu
poradnému orgánu vlády Slovenskej republiky.
Najbližšie po obsahovej stránke má k ochrane kritickej infraštruktúry štátu (za existujúceho
rozdelenia kompetencií) Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ktorá sa podľa čl. 3
Štatútu bezpečnostnej rady.
a) sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti bezpečnosti a na koordinácií
jej praktického uskutočňovania,
b) vyhodnocuje problematiku bezpečnosti Slovenskej republiky a predkladá vláde návrhy
opatrení.
Keďže Bezpečnostná rada Slovenskej republiky je čl. 2, ods. 1 písm. a) funguje v mieri len
ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky, nemá (v mieri) výkonné právomoci,
v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť za ochranu kritickej infraštruktúry vláda SR.
Kritická infraštruktúra sa doterajšom ponímaní stotožňovala s obrannou infraštruktúrou2,
ktorá je časťou kritickej infraštruktúry, ale nepredstavuje celú kritickú infraštruktúru.
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v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
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Dokumenty, ktoré Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prerokovávala, súviseli
predovšetkým s obrannou infraštruktúrou. NIKI má v kritickej infraštruktúre špecifické
postavenie, ktoré identifikovala Koncepcia:
- má prierezový charakter (nedá sa zaradiť do jedného sektoru)
- vyžaduje si neustálu ochranu.
V NIKI však neexistuje mierový stav, NIKI je v stave permanentného ohrozenia bez
výraznejších vonkajších prejavov, ktoré môže mať rozličnú mieru závažnosti3, a preto sa
binárne chápanie (mier/vojna alebo stav ohrozenia) na ochranu NIKI nedá dosť dobre použiť.
Hoci sa Koncepcia sústredila predovšetkým na hrozbu terorizmu voči kritickej infraštruktúre
a nezaoberala sa inými aspektami (iné hrozby, dopad bezpečnostných incidentov v jednom
sektore na iné sektory, prepojenie slovenskej na medzinárodnú infraštruktúru a i.),
navrhované opatrenia, najmä úloha:
- spracovať „Národný program pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry
v Slovenskej republike“,
môžu pomôcť vyriešiť aj legislatívne, kompetenčné a organizačné problémy s ochranou NIKI.
Poznámka: Dá sa predpokladať, že NIKI môže byť cieľom teroristických útokov alebo
predmetom záujmu cudzích spravodajských služieb a teda dá sa očakávať, že tieto hrozby
budú monitorovať spravodajské služby SR. Takéto informácie patria medzi utajované
skutočnosti a autori tohto dokumentu ich nemali k dispozícii. Z vyššie uvedených dôvodov nie
je známe, či a ak áno aké opatrenia štát (napr. prostredníctvom NBÚ a spravodajských
služieb) prijal na ochranu NIKI, ako súčasti svojej kritickej infraštruktúry.
3.3

Koncepcia, kompetencie a stav ochrany NIKI
Národná informačná a komunikačná infraštruktúra Slovenska pozostáva zo systémov
a komunikačnej infraštruktúry (počítačových a komunikačných sietí), ktoré slúžia rozličným
účelom a majú rozličných vlastníkov. Keďže jednotlivé IKT systémy sú vzájomne prepojené
(či už v lokálnej sieti alebo prostredníctvom Internetu), údaje, ktoré jeden systém posiela
druhému prechádzajú cez viacero iných systémov a sú potenciálne dostupné pre ľubovoľný
IKT systém v NIKI. Preto bezpečnosť NIKI závisí od bezpečnosti všetkých systémov, ktoré
ju tvoria4. Zaistiť adekvátnu ochranu systému znamená chrániť ho nielen pred hrozbami5
z jeho bezprostredného okolia, ale pochádzajúcimi z ktoréhokoľvek systému, ktorý je
pripojený v tej istej sieti. Pripomíname, že ochrana IKT systému znamená tak ochranu
technického vybavenia (počítač, periférne zariadenia, komunikačné linky), technickej
infraštruktúry od ktorej závisí (priestory, napájanie, klimatizácia, osvetlenie, voda, plyn,
kanalizácia), jeho programového vybavenia a údajov, ktoré sa v ňom spracovávajú, alebo sa
prostredníctvom neho prenášajú alebo uchovávajú. Narušením údajov nie je len porušenie
dôvernosti informácie, ktorú obsahujú, ale aj porušenie integrity, autentickosti, súkromnosti,
obmedzenie alebo strata ich dostupnosti.6 Požiadavky na informačnú bezpečnosť
a funkcionalitu sú neraz v rozpore (dostupnosť a ochrana dôvernosti, resp. súkromnosti
informácie), a preto riešenia preferujúce jednu požiadavku nemusia byť technicky alebo
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V USA sa miera závažnosti ohrozenia štátu názorne vyjadruje pomocou rozšírenej škály svetiel semaforu – od
zelenej až po červenú
4
toto tvrdenie nemožno chápať absolútne, existencia nechráneného systému síce ohrozuje ostatné systémy, ale
na ochranu týchto systémov možno prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu riziká útoku eliminovať, alebo
podstatne redukovať.
5
pozri časti 3.7 a 3.8
6
výklad kurzívou vysádzaných pojmov možno nájsť v Prílohe 5.
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ekonomicky efektívne realizovateľné, alebo nemusia vyhovovať ďalším bezpečnostným
požiadavkám. Na Slovensku sa uplatňuje koncepcia dvojakej informačnej bezpečnosti –
bezpečnosť klasifikovaných informácií (pre utajované skutočnosti - klasifikované informácie)
a bezpečnosť ostatných, neklasifikovaných informácií. Základným prvkom ochrany
utajovaných skutočností je používanie bezpečných systémov na spracovanie klasifikovanej
informácie a redukcia bezpečnostných rizík personálnymi, organizačnými a technickými
opatreniami (fyzická ochrana prístupu, bezpečnostné previerky osôb7 a pod.) Táto koncepcia
je použiteľná v malom rozsahu; v systémoch využívajúcich špecializované technické
vybavenie, umiestnené v chránených priestoroch, s preverenou obsluhou a obmedzenou
funkcionalitou programového vybavenia, ktoré sú buď izolované, alebo zapojené v bezpečnej
sieti. NBÚ spracoval Koncepciu ochrany utajovaných skutočností v Slovenskej republike 8
a začal na analytických prácach spojených s jej realizáciou. Keďže vyššie uvedené
bezpečnostné požiadavky nie je možné zaistiť v globálnom meradle a minimálne dostupnosť
(externých) informácií sa nedá zaistiť ani pomocou vyhradených sietí a kryptografických
prostriedkov, väčšinu údajov je potrebné chrániť prostriedkami a metódami spadajúcimi do
bezpečnosti neklasifikovaných informácií.
Podľa dostupných informácií9 sa koncepcia informačnej bezpečnosti SR na úrovni vlády
v období 2006-2007 neriešila. V minulosti (okolo roku 2000) bola vytvorená pracovná
skupina pri Rade vlády pre informatiku, ktorá uskutočnila prieskum stavu informačnej
bezpečnosti v štátnych orgánoch a predložila ho na rokovanie Rady, ale Rada neprijala
konkrétne opatrenia. Informačnou bezpečnosťou zaoberala aj Stratégia informatizácie
spoločnosti10, ktorá navrhovala vypracovanie stratégie informačnej bezpečnosti v SR, ale
k tomu nedošlo..
Na druhej strane, IKT a NIKI nemôžu dosť dobre fungovať bez toho, aby boli dodržiavané
aspoň základné bezpečnostné zásady. Objavili sa aplikácie (o. i. najmä elektronické
bankovníctvo, elektronický obchod), ktoré sú mimoriadne efektívne a tým aj atraktívne práve
vďaka využívaniu IKT, u ktorých však bezpečnosť zohráva kľúčovú úlohu. Takisto rozšírenie
Internetu, a bezstarostné používanie elektronickej pošty a web prehliadačov, sťahovanie
súborov, získavanie programového vybavenia z nepreverených zdrojov prispelo k šíreniu
zlomyseľného softvéru a tak paradoxne napomohlo k uvedomeniu si potreby informačnej
bezpečnosti. Hoci neexistuje potrebná legislatíva, rozdelenie kompetencií a štát si neplní ani
ďalšie svoje úlohy11 pri zvyšovaní úrovne informačnej bezpečnosti neklasifikovaných
informácií,
- základné (síce neúplné a rozdielnej úrovne) informačno-bezpečnostné povedomie
v SR existuje,
- sú firmy a inštitúcie, ktoré dosahujú vysokú úroveň informačnej bezpečnosti svojich
IKT systémov (spravidla informatické firmy, finančné inštitúcie a dcérske firmy
zahraničných spoločností, niektoré štátne inštitúcie), inde je úroveň informačnej
bezpečnosti nedostatočná,
- existujú obmedzené odborné a vzdelávacie kapacity na prípravu odborníkov pre
oblasť informačnej bezpečnosti,
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určených pre styk s utajovanými skutočnosťami na úrovniach dôverné, tajné a prísne tajné
Vláda SR schválila 30. mája 2007 návrh koncepcie ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky
s pripomienkami a BR SR schválila „Štúdia k vybudovaniu národnej chrbticovej siete určenej na prenos
utajovaných informácií“, predloženú NBÚ
9
Materiály z rokovania vlády SR v rokoch 2006-2007
10
prvá verzia Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR, bola schválená Radou vlády pre
informatikou 26. marca 2002
11
pozri Stratégiu, časť
8
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- existujúce legislatívne normy12 priamo či nepriamo pozitívne ovplyvnili informačnobezpečnostné povedomie a úroveň informačnej bezpečnosti v SR,
- existujú firmy a jednotlivci profesionálne sa zaoberajúci informačnou bezpečnosťou,
- existujú dostupné riešenia bežných bezpečnostných problémov,
- zatiaľ neboli zverejnené rozsiahle koordinované útoky na kľúčové systémy NIKI, hoci
k útokom na vybrané systémy dochádza (NBÚ, ŠÚ SR, TA3).
3.4

Legislatíva
Informačná bezpečnosť je nový fenomén, ktorý sa ešte nestihol v potrebnej miere
premietnuť do legislatívy. Napriek tomu má informačná bezpečnosť oporu v legislatíve a vo
vládnych dokumentoch, ktoré sú obsahom dokumentu Národná stratégia (v časti 2.3) a v
Prílohe č. 1.
Aj v ďalších zákonoch sú ustanovenia, ktoré majú informačno-bezpečnostný dopad.
Z informačno-bezpečnostného hľadiska sú relevantné nielen všetky zákonné normy, ktoré
upravujú podmienky používania IKT systémov ale aj tie, ktoré umožňujú spracovanie
informácií v elektronickej podobe. Napr. podpora elektronického obchodovania si vyžaduje
zrovnoprávnenie elektronických a papierových dokumentov a z toho vyplývajú bezpečnostné
požiadavky na autentickosť dokumentov, nutným predpokladom na podávanie daňových
priznaní v elektronickej forme (bez dodatočného podania papierovej verzie) je zaistenie
autentickosti priznania a vylúčenie možnosti popretia pôvodu (non repudiation of origin);
možnosť vedenia zdravotnej dokumentácie v digitálnej podobe zasa predpokladá uspokojivé
riešenie ochrany prístupu k údajom a dostatočne dlhú životnosť pamäťových médií a pod.
Problémom tvorby legislatívy, ktorá sa okrajovo dotýka aj informačnej bezpečnosti je
nedostatočné spojenie bezpečnostnej a procedurálnej stránky veci, ktorá môže viesť na jednej
strane k riešeniam ktoré sú z bezpečnostného hľadiska nedostatočné alebo k formulovaniu
nevhodných (nerealizovateľných) bezpečnostných požiadaviek. Napríklad dobre mienené
a informačnou bezpečnosťou motivované, ale zbytočne tvrdé ustanovenia zákona
o zdravotnej starostlivosti13 (používanie zaručeného elektronického podpisu pri vedení
zdravotnej dokumentácie, spôsob jej archivácie) môžu spôsobiť, že sa z ekonomických,
12 najmä
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Zákon č. 428/2002 Z. z. a 215/2002 Z. z. ale aj Zákon č. 215/2004 Z. z
Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 20
Formy vedenia zdravotnej dokumentácie
(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým
podpisom21 (ďalej len elektronický podpis ).
(2) Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme s elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom nosiči v
textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme.
(3) Zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme s elektronickým podpisom, len ak
a) bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú najmenej jedenkrát za každý pracovný deň,
b) o vytvorených záložných kópiách dátových súborov sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mieste
prístupnom len osobám oprávneným vyhotovovať záložné kópie,
c) pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia a údaje
zo starého nosiča sa odstránia,
d) archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií
znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.
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právnych a procedurálnych dôvodov informácia len v digitálnej podobe v zdravotníckych
zariadeniach nebude spracovávať.
Príčinou uvedených problémov je prebiehajúca informatizácia spoločnosti, počas
ktorej dochádza k podstatnej zmene zaužívaných postupov kvôli zavádzaniu IKT. Identické
alebo podobné problémy riešia aj informačne vyspelejšie krajiny ako Slovensko. Riešením nie
je, aby takéto zákony písali informatici, pretože zákon upravuje vzťahy v nejakej predmetnej
oblasti pre ktorú sú IKT len nástrojom. Zákon by mali tvoriť odborníci z predmetnej oblasti
za pomoci informatikov a špecialistov na informačnú bezpečnosť (ak si to obsah zákona bude
vyžadovať), aby sa spojilo riešenie problémov predmetnej oblasti s bezpečnostnými
riešeniami na primeranej úrovni. Je pravdepodobné, že viacero zákonov bude obsahovať
ustanovenia, upravujúce tie isté alebo podobné náležitosti v rozličných oblastiach
spoločenského života. Tieto ustanovenia by bolo možné vydať ako súborný zákon (podobne
ako je americký zákon o e-Government14. Bolo by tiež potrebné dosiahnuť, aby pre každú
zákonom upravovanú oblasť existoval špecialista v danej oblasti, ktorý má aspoň základné
poznatky o IKT a o informačnej bezpečnosti, ktorý dokáže formulovať obsahové požiadavky
špecialistom na informačnú bezpečnosť a posúdiť nimi navrhované (požiadavky na alebo
priamo) bezpečnostné riešenia ešte vo fáze prípravy zákona.
Na Slovensku je málo15 právnikov s informatickým vzdelaním, alebo informatikov, ktorí by
rozumeli právnym problémom do takej miery, aby boli schopní vytvárať potrebnú legislatívu.
Systematická novelizácia (informatizácia) existujúcich zákonov nie je z krátkodobého
hľadiska reálna. Bude potrebné najprv vykonať „inventarizáciu“ platnej legislatívy
a identifikovať tie legislatívne normy, ktoré sú z hľadiska informatizácie a informačnej
bezpečnosti relevantné, postupne odstraňovať prípadné nedostatky, pri tvorbe nových
zákonov už zohľadňovať aj informačno-bezpečnostné požiadavky a perspektívne pripraviť
zákon o informatizácii spoločnosti, resp. zákon o informačnej bezpečnosti.
3.5

Medzinárodné záväzky SR
Slovenská republika je členom EÚ, OSN, NATO a OECD. Z členstva v EÚ
a uvedených organizáciách vyplývajú pre SR nasledujúce záväzky v oblasti informačnej
bezpečnosti podrobnejšie uvedené v Prílohe č. 1.
3.6

Normy a štandardy
Všeobecne platné normy v Slovenskej republike vydáva Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR cez svoju podriadenú inštitúciu SÚTN. Okrem toho niektoré
štátne orgány na základe platnej právnej úpravy vydávajú vyhláškami, alebo výnosmi
štandardy pre špeciálne oblasti (pozri nižšie).
Pre jednotlivé oblasti sú vytvorené technické komisie zložené z odborníkov zo štátnej,
súkromnej a akademickej sféry. Komisie sú poradným orgánom riaditeľky SÚTN a pracujú
na dobrovoľnej, neplatenej báze. Štandardizáciu v oblastí informačných technológií pokrýva
technická komisia TK 37, v rámci ktorej pôsobí subkomisia SK02 pre informačnú
bezpečnosť. Táto subkomisia zabezpečuje najmä správu noriem systému STN súvisiacich
s informačnou bezpečnosťou (navrhovanie zaradenia nových noriem a vyradenia
neaktuálnych noriem), sledovanie prípravy medzinárodných noriem v danej oblasti
a spoluprácu so zahraničnými a medzinárodnými štandardizačnými organizáciami. Prioritne
sa sústreďuje na preberanie noriem, ktorých gestorom je subkomisia SC 27 Bezpečnosť
14 E-Government
15

Act of 2002, PUBLIC LAW 107–347—DEC. 17 2002

ale existujú
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informačných technológií komisie ISO/IEC JTC 1 (spoločná technická komisia
medzinárodných organizácií ISO a IEC). Na zaradenie do systému STN môže navrhnúť
normu ľubovoľnej inej organizácie, prípadne vypracovať vlastnú normu. Zahraničnú normu
možno prijať do STN dvojako - prekladom, alebo prebratím znenia normy v cudzom jazyku16.
Vzhľadom na cenovú politiku organizácie ISO je v súčasnosti snaha nepreberať do sústavy
STN normy ISO v originálnom (t.j. anglickom) znení.
V systéme noriem STN po vyradení zastaralých17 noriem, ktoré prebehlo v roku 2006,
zostalo cca 10 noriem týkajúcich sa informačnej bezpečnosti. Z tohto počtu bolo menej ako
polovica spracovaných prekladom do slovenského jazyka. Subkomisia ISO/IEC JTC 1 SC 27
v súčasnosti spravuje 113 noriem (75 platných a 38 pripravovaných), všetky úzko súvisiace
s informačnou bezpečnosťou.
V podmienkach Slovenskej republiky vydáva, resp. má právo vydávať štandardy súvisiace
s informačnou bezpečnosťou viacero štátnych orgánov:
- Národný bezpečnostný úrad (oblasti ochrany utajovaných skutočností a elektronického
podpisu),
- Úrad na ochranu osobných údajov (oblasť ochrany osobných údajov),
- Ministerstvo financií SR18 (štandardy pre informačné systémy verejnej správy),
- Ministerstvo zdravotníctva SR (záväzné štandardy pre zdravotnícku informatiku).
Vydávanie štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti nie je centrálne koordinované.
Existuje však personálne prepojenie niektorých štandardizačných aktivít prostredníctvom
zástupcov štátnych orgánov a súkromnej sféry v subkomisii TK 37 SK02, pracovných
skupinách na NBÚ a v Komisii pre informačnú bezpečnosť MF SR.
Štandardizačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti v SR naráža na dva základné
problémy.
- nedostatok odborných kapacít a finančných zdrojov, v dôsledku toho nie je
zabezpečené dostatočné aktualizovanie noriem systému STN, (pozri porovnanie počtu
noriem týkajúcich sa informačnej bezpečnosti vydaných SÚTN a organizáciou
ISO/IEC). Kvôli nedostatku kapacít a financií sa Slovensko aktívne nezapája do
činností medzinárodných štandardizačných organizácií.
- nedostatočná koordinácia pri vydávaní štandardov upravujúcich oblasť informačnej
bezpečnosti, čo má dva dôsledky – ich nekompatibilitu a duplicitu. Pritom väčšina
takýchto štandardizačných materiálov neobsahuje špecifické bezpečnostné štandardy,
ale iba formuluje základné bezpečnostné požiadavky na IKT systémy a aplikácie
(spravidla s odvolávkami na príslušné bezpečnostné štandardy).
Pripravované projekty informatizácie verejnej správy (e-Government) a zdravotníctva sú
príležitosťou pre vytvorenie uceleného systému štandardov, definujúcich základné
požiadavky na informačnú bezpečnosť.
3.7 Aktuálne hrozby
Táto časť popisuje nasledujúce aktuálne hrozby voči IKT, ktoré sú relevantné aj v prostredí
Slovenskej republiky.
16

z tohoto hľadiska je zaujímavá spolupráca s českými partnermi a možnosť preberania českých prekladov
medzinárodných noriem
17
medzinárodná norma, ktorá bola prebratá do systému STN, bola medzičasom zrušená alebo nahradená inou
normou
18
v minulosti Ministerstvo pôšt dopravy a telekomunikácií SR
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3.7.1
Poruchy systémov a infraštruktúry
Výpadky prúdu, technické poruchy, havárie v dôsledku pôsobenia prírodných síl
patria k najčastejšie sa vyskytujúcim bezpečnostným incidentom, ktoré zároveň majú aj
najväčší dopad: podľa prieskumu v posledných dvoch rokoch na Slovensku zaznamenalo
výpadok elektrického prúdu 81%19, poruchu hardvéru 66% a zlyhanie WAN 31% inštitúcií.
3.7.2
Bezpečnostné diery
Programové vybavenie súčasných počítačov je veľmi rozsiahle (desiatky miliónov
riadkov kódu) a mimoriadne zložité. Napriek pokrokom v sofvérovom inžinierstve
a zdokonaleným programátorským technikám sa v tak zložitých systémoch pravidelne
vyskytujú chyby, ktoré predstavujú bezpečnostné diery, umožňujúce protivníkovi preniknúť
do systému. Keďže prostredníctvom IKT systémov sa spracovávajú informácie zaujímavé aj
z komerčného hľadiska, počítačová kriminalita sa stáva lukratívnou záležitosťou a rastie počet
a sofistikovanosť ekonomicky motivovaných útokov na IKT systémy. Na Slovensku sa
používa to isté programové vybavenie, ako v iných krajinách a vzhľadom na uzavreté
dlhodobé kontrakty pochádza väčšina operačných systémov a bežného aplikačného softvéru
vo verejnej správe od toho istého výrobcu. Situácia v komerčnej sfére a v domácich
počítačoch je podobná. To vytvára predpoklady na masové využitie odhalenej bezpečnostnej
diery v dominantne používanom softvéri v SR (ale na druhej strane aj na relatívne uniformné
bezpečnostné riešenia).
Chyby programového vybavenia zaznamenalo podľa prieskumu v posledných dvoch rokoch
na Slovensku 29% inštitúcií a vo finančnom vyjadrení predstavujú najzávažnejší
bezpečnostný incident (priemerný finančný dopad vyše 1.3 mil. SK).
3.7.3
Zlomyseľný softvér
Zlomyseľný softvér (malicious software, malware) je najbežnejšou metódou útoku na
IKT systémy. Ako sme uvádzali vyššie, „monokultúra operačných systémov“ vytvára ideálne
prostredie pre šírenie zlomyseľného sofvéru, využívajúceho odhalené bezpečnostné diery
v systémoch. Cieľom zlomyseľného softvéru sú predovšetkým kancelárske aplikácie a web
prehliadače. Zlomyseľné programy sa šíria pomocou príloh elektronickej pošty, upravených
webových stránok a prenosných pamäťových médií. Nebezpečné nie sú len spustiteľné
programy, aj obrázky alebo dokumenty možno zneužiť na útok voči systému, ak aplikácia,
ktorá spracováva takéto súbory má príslušnú zraniteľnosť. Medzi najrozšírenejšie typy
zlomyseľného softvéru patria trójske kone, vírusy, červy a špionážne programy. Okrem
dramatických prejavov (poškodzovanie súborov a programov), ktoré sú skôr minulosťou sa
zlomyseľný softvér usiluje o nenápadné získanie kontroly nad hostiteľským počítačom,
monitorovanie klávesnice (odchytávanie hesiel a prístupových kódov), čítanie elektronickej
pošty a získavanie údajov o používateľovi využiteľných na cielený marketing. Získané
informácie zasiela zlomyseľný softvér útočníkovi prostredníctvom Internetu. Neustále sa
zdokonaľujú aj techniky návrhov zlomyseľného softvéru, čo sťažuje jeho detekciu a liečenie.
Na Slovensku sa vyskytujú všetky uvedené druhy zlomyseľného softvéru, v poslednom
období sú to trójske kone kradnúce heslá pomocou monitorovania klávesnice, ale aj napr. ANI
exploit, ktorý sťahuje na počítač obete široké spektrum zlomyseľných programov. Na
Slovensku 59% inštitúcií zaznamenalo za posledná 2 roky bezpečnostný incident spojený so
zlomyseľným softvérom (najmä vírusmi) a 10% inštitúcií zaraďuje vírusové infiltrácie medzi
najzávažnejšie bezpečnostné incidenty.
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rozumie sa z inštitúcií, ktoré sa zúčastnili prieskumu stavu informačnej bezpečnosti v SR v roku 2006. Takto
je potrebné chápať aj údaje odvolávajúce sa na výsledky prieskumu v ďalších častiach tejto prílohy.
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3.7.4
DoS útoky
DoS attack označuje Denial of Service attack, útok zameraný na dostupnosť nejakej
služby. Podstata útoku spočíva v zahltení cieľového systému údajmi alebo požiadavkami na
nejakú činnosť, ktoré vyčerpajú jeho kapacitu. Na DoS útoky sa často využívajú počítače nič
netušiacich vlastníkov, ktoré útočník ovládol napr. pomocou zlomyseľného softvéru. Takéto
útoky sa nazývajú DDoS (Distributed Denial of Service attack). Počet DoS útokov za
posledné 3 roky výrazne stúpol a ohrozuje fungovanie Internetu. Na Slovensku bolo
zaznamenaných viacero takýchto útokov (útok na servre Štatistického úradu SR počas
komunálnych volieb v roku 2006, útok na spravodajský portál televízie TA3 v roku 2007,
útoky na web stránky spoločností Etarget a Smartdev Media v júni 2007).
3.7.5
Nevyžiadaná pošta
Nevyžiadaná pošta alebo spam predstavuje v súčasnosti už približne 70-80%
z celkového objemu údajov prenášaných po Internete. Spôsobuje zbytočnú záťaž
komunikačnej infraštruktúry a straty času, ktorý príjemcovia musia vynaložiť na jej
odstránenie. Na Slovensku 69% inštitúcií zaznamenalo narastajúci objem spamu a 4 %
považuje spam za vážny bezpečnostný problém.
3.7.6
Bot-nets
Bot, skratka slova robot označuje program, ktorý je riadený na diaľku. V kontexte
zlomyseľného softvéru to je program, ovládajúci cudzí infikovaný počítač. Bot-net (robotická
sieť) je súbor infikovaných počítačov, ktoré sú ovládané z diaľky a využívajú sa na šírenie
spamu, alebo DDoS útoky na určené systémy. Väčšina robotických sietí je riadených z USA
kde je možné bez problémov prenajať si servre (a zneužiť ich aj na nelegálne ciele)
a v Európe je najviac robotických sietí riadených z Nemecka. Pri DDoS útokoch na webovské
stránky TA3, Štatistického úradu SR a spoločnosti Smartdev Media boli pravdepodobne
použité robotické siete.
3.7.7
Phishing20 a krádeže identity
S rozvojom elektronického obchodovania sa množia aj útoky zamerané na získavanie
údajov používaných pri on-line platbách. Najrozšírenejšou formou je tzv. phishing, pri ktorom
potenciálna obeť dostane fingovanú správu od renomovanej firmy s ponukou nejakých služieb
a adresou webovej stránky. Ak sa prihlási na danú stránku, útočník sa snaží získať heslo, číslo
kreditnej karty alebo ďalšie údaje potrebné pre internetbanking, ktoré potom zneužije na
finančné transakcie. V súčasnosti sa na získavanie dôverných údajov nepoužíva klasický
phishing ale trójske kone. Útočníci sa zameriavajú aj na informačné systémy obchodníkov
poskytujúcich služby on-line a snažia sa získať údaje o zákazníkoch z týchto systémov
a využiť ich na podvodné účely (krádež identity).
Tieto formy počítačovej kriminality sa v prieskume neobjavili.
3.7.8
Vlastní zamestnanci, chyby a nedbalosť
Vážnou hrozbou bezpečnosti IKT systémov inštitúcie sú aj vlastní zamestnanci21, ktorí
z nevedomosti, nedbalosti alebo v dôsledku chyby môžu spôsobiť prezradenie prístupových
hesiel potenciálnym útočníkom. Rozšírené je pripájanie súkromných zariadení (USB kľúče,
digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny) k počítačom inštitúcie, čo môže
spôsobiť zavlečenie zlomyseľného softvéru. Značná časť zamestnancov umožňuje cudzím
osobám (priateľom a rodinným príslušníkom) využívať počítače inštitúcie na hry a surfovanie
20
21

slovná hračka, phishing sa vyslovuje rovnako ako fishing, chytanie rýb
v prípade súkromného používateľa to je on sám a prípadne jeho rodinní príslušníci
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po Internete. Informačne zdatnejší používatelia si na firemné počítače inštalujú vlastné
programy, resp. menia nastavené konfigurácie. Všetky tieto aktivity predstavujú vážne hrozby
voči bezpečnosti nielen samotného počítača ale aj systému organizácie, do ktorého môže
protivník preniknúť práve pomocou infiltrovaného počítača.
Okrem neúmyselných bezpečnostných incidentov spôsobených vlastnými zamestnancami sa
vyskytujú aj úmyselné útoky na IKT systémy, motivované pomstou, závisťou alebo snahou
o osobný zisk. Bezpečnostné incidenty spôsobené vlastnými zamestnancami patrili
k najčastejším bezpečnostným problémom, ktoré zaznamenali slovenské inštitúcie
v uplynulých dvoch rokoch; chyby používateľa (37%) administrátora alebo obsluhy (15%),
krádež zariadenia (15%), únik informácií (6%), zneužitie zariadenia (5%), nepovolený prístup
k údajom z vnútra (4%).
3.7.9
Outsourcing
Nedostatok vlastných kapacít pri zaisťovaní špecifických IKT služieb alebo prevádzke
špeciálnych IKT systémov riešia mnohé (a nielen slovenské) inštitúcie využívaním externých
zdrojov (outsourcing). Keď cudzie IKT firmy spravujú systémy danej organizácie, vznikajú
problémy s presadzovaním bezpečnostnej politiky organizácie, ktorá systémy vlastní, najmä
ak nie je kompatibilná s bezpečnostnou politikou organizácie, ktorá služby poskytuje. Cudzia
firma má často administrátorské právomoci a de facto aj prístup k údajom v systéme.
Outsourcingu služieb v prípade klasifikovaných systémov, systémov patriacich do kritickej
infraštruktúry a iných významných systémov by mala predchádzať analýza rizík takýchto
riešení a prijatie bezpečnostných opatrení, minimálne právneho charakteru. Na Slovensku
existujú systémy založené na SAP (napr. SOFIA ekonomický a riadiaci systém vysokých
škôl), SCADA (riadiace systémy technologických celkov) a zrejme aj iné, ktorých prevádzku
zabezpečujú externé firmy. Podobným prípadom je aj pripravovaný systém elektronického
mýtneho, ktorý umožní (možno aj zahraničnej) súkromnej firme monitorovať pohyb (časom
všetkých) vozidiel po vybraných slovenských cestách.
3.8 Hrozby spojené s budúcimi technológiami
IKT sa neustále vyvíjajú a otvárajú nové možnosti pre rozvoj spoločnosti. Navrhované
riešenia sú však čoraz komplikovanejšie a prinášajú isté bezpečnostné riziká tak pre výrobcov,
ako aj používateľov. Aby sa možnosti, ktoré rozvoj IKT ponúka, využili je potrebné
analyzovať a adekvátne riešiť aj bezpečnostné otázky.
3.8.1
Telefonovanie prostredníctvom Internetu (Voice over IP, VoIP)
Je perspektívna alternatíva ku klasickému telefonovaniu, ktorá sa už experimentálne
využíva napr. na niektorých slovenských vysokých školách a vedie k výraznému zníženiu
nákladov. Kombinácia telekomunikačných a Internetových služieb prináša nielen spojené
výhody ale aj spojené nevýhody (udržiavanie zariadení na diaľku, DoS útoky, riziko
infiltrácie zlomyseľným softvérom), ktoré môžu spôsobiť, že obe služby zlyhajú alebo budú
zničené súčasne.
3.8.2
Mobilná komunikácia
Moderné mobilné telefóny ponúkajú služby posielania MMS, elektronickej pošty,
pripojenia na Internet, synchronizáciu s počítačom pomocou technológie Bluetooth,
vymeniteľné pamäťové karty. Všetky tieto formy mobilnej komunikácie prinášajú riziko
infiltrácie zariadení zlomyseľným softvérom.
Populárnou alternatívou lokálnych počítačových sietí založených na kovových alebo
optických vláknach sú bezdrôtové siete (wireless local area networks, WLANs).
Z funkcionálneho hľadiska výhodou, z bezpečnostného hľadiska nevýhodou WLAN je
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možnosť pripojenia anonymného používateľa (človeka z ulice) k takejto sieti a získanie
prístupu k údajom (Kauza otvorenej WLAN krajského súdu v Banskej Bystrici).
3.8.3
Asynchrónny JavaScript a XML (AJAX)
Pri tvorbe webových stránok sa začína využívať AJAX, ktorý umožňuje modifikovať webové
stránky bez toho, aby si ich užívateľ musel opätovne celé sťahovať, čo umožňuje vytvárať
podobné web aplikácie ako sú aplikácie inštalované priamo na používateľovom počítači.
Z bezpečnostného hľadiska je kritická požiadavka, aby prehliadač spúšťal aktívny obsah
webovej stránky (ako sú Javovské skripty) len po predchádzajúcom súhlase používateľa. Táto
požiadavka je o to závažnejšia, že v poslednom čase sa aktívny obsah webových stránok
používa v zvýšenej miere na zavedenie trójskych koní a to aj do ináč dôveryhodného
prostredia.
3.8.4
SCADA
Aj na Slovensku sú spoločnosti využívajúce systémy SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition), ktoré slúžia na monitorovanie stavu technologických systémov
a riadenie procesov, ktoré v nich prebiehajú. Tieto systémy sú síce špecifické svojím
zameraním ale sú postavené na štandardných IKT, spojených s meracími a regulačnými
zariadeniami. Ich problémom je podľa 22to, že sa najmä pri návrhu starších SCADA systémov
nezohľadňovali v dostatočnej miere bezpečnostné požiadavky (autentifikácia, ochrana
integrity, dôvernosti), čo môže v prípade úspešného útoku na systém SCADA spôsobiť aj
ohrozenie technologického systému, ktorý riadi.
3.8.5
RFID
RFID (Radio Frequency Identification) označuje procesy automatickej identifikácie
objektov prostredníctvom rádia. RFID systémy sa využívajú tam, kde je potrebné automaticky
zaisťovať identifikáciu, detekciu, registráciu, monitorovanie alebo transport objektov
(napríklad ľudí pohybujúcich sa v chránenom priestore). Základnými bezpečnostnými
problémami RFID systémov je neoprávnené sťahovanie alebo modifikovanie údajov,
falšovanie transponderov23, narušovanie komunikácie medzi transponderom a čítačom.
V systémoch využívajúcich RFID sú možné DoS útoky.
3.8.6
Biometria a osobné dokumenty
Európska únia prijala dokument The EC Council Regulation on standards for security
features and biometrics in passports and travel documents, na základe ktorého musia
cestovné doklady členských krajín EU obsahovať biometrické údaje. Zavedenie a používanie
dokladov s biometrickými údajmi bude vyžadovať aj obstaranie alebo vytvorenie aplikácií
schopných využívať tieto údaje. V ISO sa v súčasnosti pripravujú štandardy24, ktoré budú
zaručovať kompatibilitu a potrebnú úroveň bezpečnosti.
3.8.7
Bezpečnostné problémy spojené s ochranou autorských práv
Aby sa zabránilo nelegálnemu šíreniu digitálne zaznamenaných hudobných alebo
filmových diel, vydavatelia hudobných CD a DVD používajú systém DRM (Digital rights
management), ktorý umožňuje spustiť CD alebo DVD na počítači len vtedy, ak sa inštaluje
22

The IT –Security Situacion in Germany in 2007, BSI 2007
transponder je transmitter+responder, v tomto prípade zariadenie, ktoré po obdržaní rádiového signálu vyšle
vlastný signál
24
napr. ISO/IEC FDIS 19784-1 ― Information technology —Biometric application programming ― interface
— Part 1: BioAPI specification
23
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(často bez vedomia používateľa) špecifický softvér umiestnený na príslušnom dátovom
nosiči. Tento softvér výrazne zasahuje do operačného systému, čo môže spôsobiť problémy
s normálnym používaním CD a DVD mechaník až pád systému. Naviac, aby si programy
DMR zaistili svoju ochranu, používajú techniky, ktoré umožňujú schovať niektoré programy
a údaje pred používateľom. Tieto ochranné funkcie DMR softvéru vytvárajú zraniteľnosti,
ktoré už využili tvorcovia zlomyseľného softvéru.
3.8.8
Dôveryhodné výpočty
Skupina firiem vyvinula hardvérový modul (Trusted Platform Module, TPM), ktorého
úlohou je v budúcnosti posilniť a rozšíriť bezpečnosť operačných systémov a umožniť
vzájomnú autentifikáciu počítačov. Prepodkladá sa, že TMP bude zakomponovaný do
počítačov, mobilných telefónov a IKT systémov a mal by byť podporovaný operačným
systémom MS Vista.
3.8.9
Grid Computing
Viaceré dôležité úlohy sú výpočtovo tak náročné, že na ich riešenie nestačia výpočtové
kapacity jednej inštitúcie. Preto sa plánovito aj ad hoc vytvárajú zoskupenia počítačov,
pracujúcich na spoločnej úlohe. Činnosť takýchto zoskupení prináša okrem technických
otázok (paralelizácia výpočtov, dátové toky, riadenie) aj bezpečnostné problémy spojené so
spracovaním citlivých údajov a integritou údajov.
3.9 Záver
Na analýzu stavu informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike, ktorá by
poskytovala potrebný prehľad, nie sú v súčasnosti kapacity (časové, odborné, finančné
informačné ani organizačné). Preto tento dokument neuvádza kvantitatívne údaje, ale
sústreďuje sa na posúdenie celkovej situácie metódou gap analysis; t.j. porovnanie
existujúceho a žiadaného stavu. Žiadaný stav bol definovaný na základe poznania situácie
v informačne vyspelých krajinách; t.j. problémov, ktoré považujú za najzávažnejšie
a spôsobov, ako ich riešia alebo hodlajú riešiť. Základné zistenia sú:
- fungovanie SR podstatne závisí od NIKI SR, ktorá pozostáva z IKT systémov, ktoré
sú postavené na rozličných technologických platformách, majú rozličných vlastníkov
a plnia rozličné poslania; NIKI SR je zároveň súčasťou globálnej IKI
- ochrana NIKI (zaistenie informačnej bezpečnosti NIKI) je národným záujmom SR, tak
kvôli zaistenia fungovania spoločnosti a štátu, ako aj kvôli medzinárodnému
postaveniu SR,
- charakter úloh potrebných na zaistenie informačnej bezpečnosti SR si vyžaduje,
súčinnosť všetkých vlastníkov a používateľov NIKI, ale vedúca úloha pri zaistení
informačnej bezpečnosti v SR pripadá štátu,
- SR musí v oblasti informačnej bezpečnosti riešiť tie isté alebo podobné problémy, ako
informačne najvyspelejšie krajiny, s výnimkou toho, že slovenská NIKI nie je pre
medzinárodný terorizmus zatiaľ natoľko zaujímavá, ako IKI iných krajín,
- Na zaistenie svojej informačnej bezpečnosti má SR podstatne menšie zdroje ako
informačne vyspelé krajiny,
- Štát sa sústredil na zaistenie informačnej bezpečnosti vo vybraných oblastiach
(utajované skutočnosti a osobné údaje); v ostatných oblastiach (informačnej
bezpečnosti) sú aktivity štátu nedostatočné.
- V SR chýba najmä:
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koncepcia informačnej bezpečnosti,
legislatíva, normy a štandardy informačnej bezpečnosti,
explicitné rozdelenie kompetencií za informačnú bezpečnosť,
koordinácia rozličných aktivít v štátnej a súkromnej sfére,
organizačné zabezpečenie informačnej bezpečnosti na úrovni štátu,
odborné kapacity (know-how a ľudia),
vlastný výskum v oblasti informačnej bezpečnosti,
systematické budovanie bezpečnostného povedomia,
medzinárodná spolupráca
inštitúcia komplexne zastrešujúca IB (napr.: NÚIB).

V dôsledku týchto nedostatkov je úroveň zabezpečenia jednotlivých komponentov
NIKI rôzna a celková úroveň informačnej bezpečnosti v SR nedostatočná.

13

