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Popis projektu:

Projekt: Zvýšenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti v „ nemocnici s poliklinikou“... je zameraný na realizáciu technických
opatrení vedúcich k vyššej miere ochrany informačných systémov nemocnice voči potenciálnym kybernetickým incidentom.

Hlavný cieľ projektu: 

„ Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti “. 

Hlavné aktivity projektu:

•  Analýza a dizajn

.  Implementácia a Testovanie 

• Nasadenie 

• Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb



• Vytvorenie prevádzkovo udržateľného technického riešenia poskytujúceho                                                     
vhodné zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

• Zvýšenie úrovne ochrany pripájania externých bodov do siete žiadateľa 

• Vytvorenie efektívneho systému bezpečnostného monitoringu IKT prostredia           
žiadateľa

• Zvýšenie rýchlosti a efektivity prijímania rozhodnutí v prípade kybernetického 
incidentu 

• Vyriešenie najkritickejších bezpečnostných rizík nemocnice definovaných 
bezpečnostnou dokumentáciou



Zabezpečenie NAC 
(Network access control) –
Riadenie prístupu do siete

Implementácia 
dvojfaktorovej 
autentifikácie

Log manažment 



Merateľné ukazovatele:

• P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, 

monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 3

• P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do 

centrálneho systému monitorovania bezpečnosti: 14 

• P0048 Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s 
implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a 

riadenie bezpečnostných incidentov: 14



❖ Analýza a dizajn 

- detailný návrh riešenia, ktorý bude obsahovať najmä podrobne štruktúrovaný návrh riešenia funkčných, 
nefunkčných a technických požiadaviek pre jednotlivé aktivity projektu. Východiskom bude analýza 
súčasného stavu žiadateľa a rozpracovanie zistených nedostatkov opísaných v analýze rizík a v návrhu 
opatrení. Na ich základe bude spracovaný detailný návrh cieľového stavu pre jednotlivé aktivity. 

❖ Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 

- obstaranie potrebných HW technických a SW programových prostriedkov a služieb pre zabezpečenie 
inštalácie a chodu jednotlivých technických riešení realizovaných v rámci projektu. 

❖ Implementácia a Testovanie 

- inštalácie HW a SW podľa spracovaného dizajnu v aktivite Analýza a dizajn, nastavenia všetkých 
parametrov a podmienok, tam kde bude potrebné aj prispôsobenie SW, nastavenie a prispôsobenie 
reportingu a ďalších vyžadovaných činností, následného testovania jednotlivých systémov i celých funkčných 
celkov a nevyhnutného preškolenia personálu. Súčasťou je aj spracovanie dokumentácie pre užívateľov a 
administrátorov.

❖ Nasadenie

- nasadenie implementovaných systémov do prevádzky, ich následného preskúšania, akceptácie a spustenia 
do ostrej prevádzky.



Tri samostatné 
moduly:

Zabezpečenie NAC 
(Network access 

control) – Riadenie 
prístupu do siete 

Implementácia 
dvojfaktorovej 
autentifikácie 

Log manažment 



1) Zabezpečenie NAC (Network access 
control) – Riadenie prístupu do siete

• Topológia: Riešenie bude poskytovať 
vizuálny pohľad na sieťovú infraštruktúru a 
efektívny reporting pre potreby auditu.

• Rozšírená bezpečnosť: Zber údajov o 
operačných systémoch zariadení bude 
poskytovať možnosť rýchlo   detekovať a 
reagovať na útoky všetkých typov v 
spolupráci s vlastnosťou NAC. 

• NAC: Prehľad o všetkých pripojených 
známych aj neznámych zariadeniach v 
sieti, manažment zariadení, real-time 
detekcia a automatická odpoveď na 
udalosti. 

• VLAN manager: Efektívny nástroj na 
implementáciu a správu statických a 
dynamických VLAN, bezkonkurenčný na 
ušetrenie času.

• 802.1x: Autentifikácia prostredníctvom 
implementovaného RADIUS servera 
založeného na MAC adresách, certifikátoch, 
alebo prihlasovacích údajoch. Mix mód 
bude umožňovať integráciu s jestvujúcimi 
databázami identít.

• Guest servis: Inteligentný a dynamický 
manažment externých/hosťovských 
zariadení prostredníctvom tiketovacieho 
systému zabezpečí dočasný prístup do siete, 
alebo WiFi. 



2) Implementácia dvojfaktorovej autentifikácie

• Push upozornenie: Overenie jedným ťuknutím na všetkých smartfónoch so systémom iOS a Android

• Iné spôsoby overenia: Riešenie bude podporovať na doručovanie jednorazových hesiel mobilné aplikácie, push 
upozornenia, hard tokeny, SMS, FIDO kľúče ako aj vlastné metódy. 

• Vzdialená správa: Riešenie umožní vzdialenú správu, ktorá bude integrovaná so službou Active Directory v 
záujme ľahkej správy. 

• Podpora ochrany: Natívna podpora siete VPN (Virtual Private Networks), protokol RDP (Remote Desktop 
Protocol), Outlook Web Access (OWA), VMware Horizon View aj služby založené na protokole RADIUS.

• Doplnková ochrana operačného systému: Doplnkové overenie na desktopové prihlásenia a eleváciu oprávnení je 
tiež chránené prostredníctvom viacfaktorového overovania.

• Podpora cloudu: Viacfaktorovú autentifikáciu bude možné pridať na posilnenie prístupu do služieb ako Google 
Apps, Office 365, Dropbox a mnohých iných. 

• Podpora hard tokenov: Riešenie bude podporovať tiež všetky eventbased HOTP tokeny, ktoré spĺňajú štandard 
OATH, ako aj hardvérové kľúče FIDO2 a FIDO U2F. 

• Podpora VDI a VPN: Riešenie bude podporovať VMware Horizon View, Citrix XenApp, Barracuda, Cisco ASA, 
Citrix Access Gateway, Citrix NetScaler, Check Point Software, Cyberoam, F5 FirePass, Fortinet FortiGate, 
Juniper, Palo Alto, SonicWall. Zároveň bude zabezpečená podpora pre integrácie s rôznymi RADIUS VPN 
riešeniami



3) Log manažment

• Navrhované technické riešenie umožní zhromažďovanie, analyzovanie, ukladanie a vytváranie 
správ o udalostiach v infraštruktúre žiadateľa a takýmto spôsobom ho umožní chrániť pred 
hrozbami, útokmi a narušeniami bezpečnosti. 

• Pomocou účinných nástrojov umožní toto riešenie konvertovanie nespracovaných udalostí 
(LOGov) zo sieťových zariadení, firewallov, serverov, operačných systémov, aplikácií, 
koncových bodov a ďalších zariadení na použiteľné údaje s možnosťou vyhľadávania. 

• Log manager pomáha splniť požiadavky na monitorovanie súladu s nastavenými pravidlami 
kybernetickej bezpečnosti a následne bude integrovateľný so SIEM-om pre vyššiu úroveň 
ochrany pred hrozbami. SIEM plánuje žiadateľ realizovať z vlastných zdrojov mimo 
predkladaného projektu. 

• Detailný popis modulov je uvedený v Deklarácii súladu, konkrétne v kapitole „Spôsob 
realizácie aktivít projektu“. Detailná špecifikácia dodávaného hardvéru a softvéru je 
špecifikovaná v realizovaných prieskumoch trhu a Rozpočte ŽoNFP.





1) Prípravná fáza projektu 

• Analýza súčasného stavu a definovanie základných problémov

• Zváženie opodstatnenosti realizácie projektu 

• Špecifikácia a popis technického riešenia projektu 

• Špecifikovanie možných rizík 

• Určenie zodpovedných osôb za koncipovanie projektu, zostavenie projektového 
tímu 

• Naplánovanie potrebných prác vo fáze inicializácie

2) Iniciačná fáza projektu 

• Identifikácia hlavných aktivít projektu

• Identifikácia a detailizovanie obsahu a rozsahu projektu 

• Rámcové naplánovanie projektu, kapacitný odhad práce, ktorý bol prenesený do 
rozpočtu projektu 
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3) Realizačná fáza 

Analýza a dizajn riešenia, ktoré budú pozostávať najmä z analýzy procesov, špecifikácie požiadaviek a detailnej špecifikácie 
riešenia 

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb - dodávke hardvérového a softvérového riešenia 
projektu 

Implementácia a Testovanie - vývoj produktov projektu prostredníctvom odsúhlasených balíkov prác, zároveň bude v tejto 
etape realizované tiež komplexné testovanie realizovaného riešenia 

Nasadenie riešenia - jeho spustenie do produkcie a realizovaní prípadných korekcií, úprav a doladení systémov

Monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné 
informovanie o stave 

Postupné plánovanie a vyhodnocovanie etáp projektu s overovaním úplnosti dodávok pre každú etapu



4) Dokončovacia fáza

• Potvrdenie finálnej akceptácie produktov 
projektu a ich odovzdanie do prevádzky

• Vyhodnotenie výkonnosti projektu, cieľov 
a prínosov projektu, produktov projektu 

• Identifikácia ponaučení pre budúce 
projekty 



Lesson Learn´t :

Podrobná špecifikácia technických opatrení v Deklarácii súladu – vyhnúť sa všeobecným popisom 

Dobre si zvážiť, aké technické opatrenia budú uvedené v deklarácii súladu, v odbornom hodnotení sa tým hodnotiteľ veľmi podrobne
zaoberá a kladie otázky

Odborný hodnotiteľ, ktorý hodnotí Deklaráciu súladu (tzn. súlad aktivít s cieľmi) nie je ten istý, ktorú bude odborne hodnotiť ŽoNFP –
byť pripravený aktivity a technické opatrenia obhájiť v súlade s cieľmi implementácie a dosiahnutím merateľných ukazovateľov

Klásť dôraz na podrobnú špecifikáciu aktivít v prieskume trhu pre určenie PHZ ako aj dôslednú kontrolu výstupov od oslovených
firiem

Tvorba rozpočtu projektu 

Podrobná špecifikácia aktivít a nasadených opatrení pri kreovaní verejného obstarávania     
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