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trojica najzraniteľnejších odvetví

Bolo by neprofesionálne 
a nezodpovedné nahovárať 
si, že malé štáty či menšie 

firmy sú mimo hľadáčika zločinu. 
Profesionáli hodnotia zraniteľnosť 
segmentov a oblastí na Slovensku 
a idú k veci. Situácia je vážna.

ivan makatura
generálny riaditeľ  
Kompetenčného a certifikačného 
centra kybernetickej bezpečnosti

zvážme vzťahy medzi príčinami in
cidentov, motiváciou útočníkov 
a pozrime sa aj na technologické 
trendy. príčiny incidentov sú totiž tri 
– systémové zlyhania, ľudské chy
by a úmyselné konanie, pričom dô
vodom zlomyseľného konania je dl
hodobo finančná motivácia. infor
matika smeruje ku cloudovým služ
bám, k vysokorýchlostnému mobil
nému pripojeniu, práci na diaľku 
a telemetrii. na základe týchto fak
tov mám adeptov, ktorí by mali ve
novať stálu pozornosť kybernetic
kej bezpečnosti: bankovníctvo, 
zdravotníctvo, distribúcia elektric
kej energie.

 

rastislav janota
riaditeľ Národného centra  
kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

každé odvetvie je potenciálne 
zraniteľné rovnako. rozdiel nie je 
v odvetví, ale najmä vo vnímaní či 
v nevnímaní kybernetickej bez
pečnosti vedeniami firiem. Je tu 
obrovská priepasť. na tej dobrej 
strane sú banky, nasledované 
veľkými energetickými spoločnos
ťami a najväčšími telekomunikač
nými firmami. zo zlej strany sú 
v súčasnosti asi zdravotníctvo, 
verejná správa, ale napríklad aj 
pošta či firmy v sektore dopravy. 
priaznivé to nie je ani v priemysle 
či u menších telekomunikačných 
operátorov.

 

jaroslav oster
predseda Správnej rady  
preventista.sk

do trojice najzraniteľnejších od
vetví v súčasnej dobe nesporne 
patria zdravotníctvo, školstvo 
a samospráva. Všetky tri odvetvia 

majú niekoľko spoločných čŕt, 
ktoré sa mimochodom ukázali 
ako kľúčové nedostatky pri po
sledných útokoch na zdravotnícke 
zariadenia v čr. nedostatočné 
alebo žiadne zabezpečenie iT in
fraštruktúry, zanedbané patch, 
update, upgrade os, aplikácií, 
bezpečnostných riešení a nedo
statočné bezpečnostné povedo
mie používateľov informačných 
systémov.

 

tomáš hettych
viceprezident ISACA Slovakia,  
Asociácia Auditu a Kontroly  
Informačných Systémov

Myslím, že jasnou jednotkou je 
zdravotníctvo, nasledované tesne 
verejnou správou, štátnymi orga
nizáciami, podnikmi a agentúra
mi, ktoré sú súčasťou kritickej in
fraštruktúry štátu. o stave kyber
netickej (ne)bezpečnosti v zdra
votníctve sa v poslednom čase in
tenzívne diskutuje. V niektorých 
organizáciách už dokonca prebie
ha audit kybernetickej bezpeč
nosti. dlhoročné zanedbávanie 
a podceňovanie problematiky, ne
dostatočné zdroje na investície 
a obnovu infraštruktúry začínajú 
produkovať incidenty. nastal 
vhodný čas na dramatické zvýše
nie pozornosti.

 

martin oczvirk
riaditeľ odboru informačnej  
bezpečnosti a certifikácie Úradu 
na ochranu osobných údajov

Možno to bude znieť otrepane, 
ale podľa môjho názoru patrí v pr
vom rade medzi najzraniteľnejšie 
odvetvie nepochybne verejný 
a štátny sektor. a to aj napriek 
existencii legislatívy na ochranu 
technologického prostredia. Žiaľ, 
aj tu platí často pravidlo formál
neho zavedenia bezpečnosti. dru
hou významnou skupinou sú 
zdravotnícke zariadenia. zvláštnu 
kategóriu tvorí priemysel, lebo 
ten používa špecializované tech
nológie a produkuje cenné dáta, 
ktoré sú pre konkurenciu lákavé.

 

Lukáš neduchal
podpredseda Správnej rady  
Asociácie kybernetickej  
bezpečnosti

Vnímanie rizík v širokej verejnosti 
nemusí vždy reflektovať skutočný 
stav iT bezpečnosti daného odvet
via. inak nahliadame na ochranu 
kritickej infraštruktúry zo strany 

štátu ako na reakciu jednotlivca, 
keď je ohrozené zdravie alebo sú 
zneužité osobné údaje. predstav
me si historické kumulácie zrani
teľnosti, ich možné zneužitie rela
tívne známymi a frekventovanými 
hrozbami a k tomu nedostatok 
zdrojov. z týchto dôvodov sú ohro
zené práve zdravotníctvo, školstvo 
a distribúcia kritických komodít 
(voda, elektrina, plyn).

 

andrej žucha
generálny riaditeľ  
Alison Slovakia

európska únie si kladie dlhodobo 
za cieľ propagovať informačnú či 
kybernetickú bezpečnosť medzi 
občanmi. V našich podmienkach 
je potrebné výrazne zmeniť a po
silňovať vnímanie bezpečnost
ných hrozieb na všetkých úrov
niach. prioritne treba poskytovať  
informáciíe o kybernetickej bez
pečnosti hlavne v ohrozených 
sektoroch verejnej správy, zdra
votníctva, energetiky. Minimum 
predstavuje vzdelávanie a šírenie 
odporúčaných štandardných rie
šení. zlyhávame aj na elementár
nej úrovni.

 

peter dostál
generálny riaditeľ  
a predseda predstavenstva  
Aliter Technologies, a. s.

Viac ako 30 percent organizácií 
v sr zápasí s tým, aby držali krok 
s technologickými inováciami a za
bránili tak hrozbám útoku. pre ma
lé a stredné firmy je toto percento 
ešte vyššie. Výrazne ohrozený je 
výrobný sektor, kde má viac ako 
polovica firiem problémy s kyber
netickou bezpečnosťou. Štátna 
správa a samospráva majú stále 
nízke povedomie a problém 
s včasnou aktualizáciou svojej ikT 
infraštruktúry. príkladom sú ne
dávne útoky na nemocnice, štátne 
organizácie a štátne aplikácie. 
Bankovníctvo, resp. finančníctvo 
sú považované dlhodobo za kritic
ké, keďže sú pre útočníkov veľmi 
zaujímavé. na druhej strane však 
treba zdôrazniť, že bankový sektor 
najflexibilnejšie reaguje na bez
pečnostné hrozby.

 

roman čupka
hlavný konzultant Flowmon pre 
strednú a východnú Európu

najzraniteľnejšie je určite zdra
votníctvo. ide o dlhodobo podvyži
vený sektor, a tomu zodpovedá aj 
stav iT a zabezpečenia. druhým 
sú operátori a poskytovatelia in
ternetových služieb. niektorí men
ší lokálni provideri majú už dnes 
problém zabezpečiť dostupnosť 
a kvalitu služieb, keďže ochrane 
voči sofistikovaným útokom mno

hí z nich nevenujú náležitú pozor
nosť. Tretím odvetvím je energeti
ka vrátane vodární, plynární či 
teplární. Tieto firmy čaká ešte 
dlhá cesta pri zabezpečovaní 
priemyselných častí počítačových 
sietí, ktoré budú čoraz viac pre
viazané s internetovým prostre
dím – a tým aj zraniteľnejšie.

 

andrej aleksiev
riaditeľ pobočky Check Point 
Software Technologies  
na Slovensku

najzraniteľnejším odvetvím na 
slovensku je to, ktoré nie je pri
pravené. V každom odvetví vidí
me špecifické slabiny, otázka je 
len, s akou pravdepodobnosťou 
budú zneužité a aký ničivý dosah 
môžu mať na spoločnosť. V tejto 
perspektíve vidím ako najzraniteľ
nejšií sektor zdraVoTnÍCTVa. 
Chýbajúce základné zabezpeče
nie môže mať v dnešnom období 
fatálne následky. stačí si spome
núť na 18. september 2020 
v düsseldorfe, kde náhodne zatú
laný ransomware zakryptoval prí
stroj zabezpečujúci základné ži
votné funkcie. dôsledok bol bo
hužiaľ fatálny a pacient sa pova
žuje za prvú fyzickú obeť hacke
rov.

 

igor urban
regionálny manažér  
Forcepoint pre východnú  
Európu

pokiaľ mám vybrať najzraniteľnej
šie odvetvia, zamýšľam sa nad 
tým, kto sú útočníci a aká je ich 
motivácia. Takže na prvom mies
te je verejná správa, pričom na 
slovensku rezonuje najmä zdra
votníctvo. nepamätám si síce, že 
by sa niekto vlámal do nemocni
ce kvôli dátam o pacientoch, ale 
v kyberpriestore je to určite výzva. 
následne je dlhodobo terčom zá
ujmu finančný sektor, kde je mo
netizácia útoku asi najpriamočia
rejšia. ako tretie odvetvie vidím 
Utility sektor, a to nemám na 
mysli len sCada problematiku.

 

marek Král
generálny riaditeľ SecTec

kde je bezpečnosť najviac 
v plienkach, je určite priemyselný 
a výrobný sektor, čiže oT bezpeč
nosť. nedostatočná až katastro
fálna úroveň bezpečnosti môže 
mat priamy a okamžitý dosah na 
zastavenie výroby a s tým spoje
né veľké finančné škody v súk
romných výrobných závodoch 
a taktiež na bezpečnosť štátu, 
napr. v energetike. Upriamil by 
som pozornosť na sektory, kde sa 
pracuje s veľmi citlivými osobný
mi dátami. ale na druhej strne vy

zdvihnem všetky sektory štátnej 
správy a každú organizáciu, ktorá 
pracuje s erp systémami.

 

jana puškáčová
manažérka útvaru Informačná  
bezpečnosť MOL IT & Digital  
Slovensko

zraniteľnosť by som nerada viaza
la na konkrétne odvetvie, pretože 
technická, procesná a personálna 
vyspelosť firiem v rámci daného 
odvetvia sa môže značne líšiť. 
kvalitne a bezpečne implemento
vané informačné a riadiace tech
nológie sú nutným, avšak nie po
stačujúcim predpokladom na od
vrátenie kybernetického útoku. 
najľahšie prelomiteľnou vstupnou 
branou do chráneného prostredia 
firmy býva koncový používateľ a je
ho nie vždy dôsledné dodržiavanie 
interných predpisov.  iným zrani
teľným miestom sú napríklad ioT 
zariadenia – ak však pri ich imple
mentácii nie sú dodržané prevere
né a spoľahlivé postupy, môžu vý
znamne ohroziť kráľovské klenoty 
každej spoločnosti.

 

richard Kiškováč
Security Consultant  
Digital Systems, a. s.

V nadväznosti na aktuálnu situá
ciu je možné za najzraniteľnejšie 
odvetvie považovať zdravotníctvo. 
oproti iným odvetviam, napríklad 
finančnému, je pripravenosť zdra
votníctva čeliť súčasným kyberne
tickým hrozbám na výraznej niž
šej úrovni. so zdravotníctvom úz
ko súvisí verejná správa, v ktorej 
úroveň kybernetickej bezpečnosti 
rovnako nie je na adekvátnej 
úrovni. ako ďalšie najohrozenej
šie odvetvie môžeme z hľadiska 
kritéria pripravenosti považovať 
tzv. utility, ako sú dodávka vody, 
elektriny a pod.

 

tomáš zaťko
CEO Citadelo,  
etický hacker

Jednoznačne: energetika, priemy
sel, súkromné osoby. energetika 
a priemysel používajú technológie 
dizajnované na dlhodobé použí
vanie bez výpadkov, preto je 
v týchto odvetviach dedičstvo za
staraných technológií, ktoré sú 
rajom pre hackerov. dosahy 
úspešných útokov v týchto oblas
tiach vedia byť až smrteľné. súk
romné sa prebúdzajú z falošného 
pocitu bezpečia, „veď kto by už 
mňa chcel hacknúť.” ľudia pri
chádzajú o svoje dáta kvôli ran
somware, o svoje peniaze kvôli 
phishingu. Už aj na slovensku sa 
viacero žien stalo obeťami poni
žovania a vydierania, keď niekto 
ukradol ich nahé fotky.

pavol adamec
výkonný riaditeľ oddelenia  
Riadenie rizík KPMG Slovensko

definovať trojicu na slovensku ne
má veľký zmysel, keďže úroveň bez
pečnosti sa v odvetviach odlišuje. 
zároveň však platí, že vyššia úroveň 
bezpečnosti zodpovedá historicky 
vyššiemu záujmu útočníkov. každý 
sektor bude dostatočne zraniteľný, 
ak sa z ekonomických alebo politic
kých dôvodov nájde dostatočne mo
tivovaný útočník. poukázal by som 
však na obrovskú zraniteľnosť celej 
spoločnosti na manipuláciu pro
stredníctvom infomediálneho pros
tredia. často si stále nechceme pri
pustiť možnosti rozkladu spoločnos
ti prostriedkami dezinformačných 
kampaní. aj o tom je bezpečnosť.

 

marián trizuliak
architekt kybernetickej bezpeč-
nosti, Západoslovenská distri-
bučná, a. s.

potravinárstvo – stačí, ak by ste 
napríklad v mliekarenskom podni
ku znížili teplotu pri UHT úprave 
mlieka o 10 stupňov, a zabezpečíte 
množine obyvateľov krušné chvíle. 
zdravotníctvo – obmedzenie posky
tovania starostlivosti a zverejnenie, 
resp. kompromitácia zdravotných 
záznamov. energetika – kyberne
tické útoky v rokoch 2017 – 2018 
na Ukrajine ukázali, že v priebehu 
niekoľkých sekúnd je možné na 
diaľku a bez pozorovania odstaviť 
dodávku a znefunkčniť hospodár
stvo. riešením je vzdelávanie, kva
litní a angažovaní zamestnanci 
a alokácia nákladov.

 

ján adamovský
Chief Security Officer Slovenská 
sporiteľňa

Je prirodzené, že útočníci sa zame
riavajú najviac na tie oblasti, ktoré 
sú najmenej chránené. Myslím, že 
z tohto pohľadu je to na slovensku 
najmä zdravotníctvo, samosprávy či 
malí a strední podnikatelia. digitálni 
podvodníci majú jednoduchý cieľ – 
maximalizovať svoje výnosy a mož
ný dosah útokov, preto ich vidíme 
veľa práve v týchto odvetviach. nao
pak, kybernetická bezpečnosť je dl
hodobo najviac rozvinutá v bankov
níctve a telekomunikáciách. rovna
ký trend je možné pozorovať nielen 
na slovensku, ale celosvetovo.

ankeTa  
Štatistiky za rok 2020 hlásia vo svete zvýšený počet 
útokov na zdravotnícke zariadenia, školy, univerzity 
a priamo aj na štáty a lokálnu správu. Kybernetické 
organizované skupiny skrátili obdobie medzi 
počiatočnou infekciou ransomware a aktiváciou 
útoku, pretože nečakajú na ideálny okamih na 
spustenie útoku, ale útočia čo najskôr, čím sa 
snažia maximalizovať zisky. 

v ďalších anketách sa každý 
októbrový piatok dozviete viac 
o kybernetickej bezpečnosti

n  Trend, ktorý si zaslúži najviac 
pozornosti

n  najviac nedocenená oblasť  
na slovensku

n  koho a čoho sa treba  
vyvarovať


