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tisícky zamestnávateľov 
potrebujú manažéra kyber
netickej bezpečnosti. Ak si 

však túto profesiu zadáme do vy
hľadávača Národnej sústavy po
volaní, dostaneme výsledok „nu
la“. Práve táto databáza reprezen
tuje požiadavky zamestnávateľov 
kladené na výkon zamestnania. 
V oblasti IT a telekomunikácie 
sústava eviduje 34 zamestnaní, 
čo je toľko ako napríklad v dre
vospracujúcom priemysle, ale 
žiadne zamestnanie, ktoré by sa 
explicitne viazalo ku kybernetic
kej bezpečnosti.

Potrebami trhu práce a požia
davkami na kompetencie a kva
lifikácie zamestnancov v sektore 
IT a elektronických komunikácií 
sa zaoberá príslušná sektorová ra
da. „Rada navrhuje a klasifikuje 
nové povolania v oblasti kyberne
tickej bezpečnosti, čo umožňuje 
zaradiť ich do zamestnaneckých 
štruktúr, stanovovať platy, otvá
rať študijné odbory a akreditá
cie, ale aj sledovať uplatnenie ab
solventov a štatistiky,“ vysvetľuje 
Martin Gymerský, tajomník rady.

Pozrime sa pravde do očí
Agentúra EU pre kybernetickú 
bezpečnosť ENISA vytvorila 
interaktívnu mapu a overenú 
databázu vysokoškolského 
vzdelávania (Cybersecurity 
Higher Education Database) 
v členských krajinách. Slúži ako 
referenčný bod pre širokú verej

nosť aj motivácia pre študentov, 
ak vyhľadávajú vysokoškolské 
štúdium v kybernetickej bez
pečnosti. Dáva to obraz, ako 
zodpovedne sa školstvo a vláda 
stavajú k tejto oblasti. Spolu 125 
programov, 24 krajín.

S počtom 23 vzdelávacích 
programov je lídrom Španiel
sko, nasleduje Taliansko. Sused
né krajiny, čiže Česká republi
ka má štyri programy, Rakúsko 
jedenásť, Maďarsko dva. Skráť
me to však. Slovensko sa na tej
to mape nenachádza. Teda na
chádza sa, ale nevykazuje ani 
jeden vzdelávací program. 

Na zozname prestížnych uni
verzít, ktoré sa špecializujú na 
kybernetickú bezpečnosť, sa 
najčastejšie prezentujú tie zo 
Spojených štátov, z Veľkej Britá
nie a – pozornosť púta Estónsko. 
Krajina zažila masívny kyberne
tický útok a zobrala vzdelávanie 
v tejto oblasti vážne. Technic
ká univerzita v Talline okrem 
študijných programov vytvára 
aj priestor pre vedu a výskum. 
Kvalitu ocenila Severoatlantická 
aliancia aj tým, že v Estónsku 
má sídlo centrum excelentnosti 
pre kybernetickú obranu.

Tí najlepší 
Prax si však nemôže dovoliť ča
kať na študijné programy. „Ak 
ide o vzdelanie v kybernetickej 
bezpečnosti, tak tradične po
skytujú kvalitných absolventov 

obe fakulty informatiky, ktoré 
patria pod Slovenskú technickú 
univerzitu,“ hovorí Peter Dostál, 
generálny riaditeľ Aliter Tech
nologies, a pripájajú sa k nemu 
aj ďalší zamestnávatelia. Na vý
chode je „liahňou“ špecialistov 
Technická univerzita. Niekedy 
kandidát nemusí mať ani vy
sokú školu, ak sa problematike 
aktívne venuje, je zanietencom, 
vyhľadáva si informácie, študu
je si oblasti a témy.

S týmto tvrdením súhlasí aj 
Ján Adamovský zo Slovenskej 
sporiteľne, ktorý predstavuje 
v brandži oceňovanú autoritu: 
„Nedá sa presne špecifikovať, 
odkiaľ prichádzajú tí najlep
ší, u nás v banke pracujú na
daní ľudia z rôznych univerzít. 
Dôležitá je zvedavosť, ocho
ta učiť sa nové veci, dynamika, 
schopnosť pracovať pod časo
vým stresom a prebrať zodpo
vednosť.“

Nič prekvapujúce
Pri bezpečnostných profesiách 
je veľmi dôležité analytické 
zmýšľanie, schopnosť posúdiť 
riziká, vidieť veci v širšom 
spektre a súvislostiach. „Po
trebné sú však aj prezentačné 
zručnosti, rozvaha, zmysel pre 
detail, aby bol adept správne 
a zdravo zvedavý a vytrvalý,“ 
upozorňuje Peter Dostál. 

Potrebu porozumenia akcen
tuje aj headhunter Slavomír Ba
ča z portálu robime.it: „Bez
pečák je človek, ktorý sa vy
zná v spleti zákonov, noriem 
a štandardov a ich dôležitosť by 
mal vysvetliť tým, ktorí ho pla
tia. Nielen vystrašiť všetkých, 
ale dobre vyhodnotiť a odkomu
nikovať bezpečnostné riziká, 
pravdepodobnosť vzniku a ich 

dosah v konkrétnej spoločnos
ti.“ V bezpečnosti sa nedá ko
pírovať, ale treba nájsť riešenie 
účinné v danom prostredí.

Ján Adamovský má na to ma
lebný príklad: „Sú dva typy dob
rých bezpečákov – takí, čo radi 
jazdia na motorke a skáču z pa
dáka, a potom takí, ktorí si ne
sadnú do ničoho, čo má menej 
ako štyri kolesá. V dobrom tíme 
ich potrebujete oboch.“

Hodnota skúseností
Štandardne najväčší záujem 
na personálnom trhu IT je 
o programátorské pozície. „Ak 
hľadáme ľudí na bezpečnosť, 
tak väčšinou sú to technické 
roly ako správa systémov pre 
monitorovanie bezpečnosti, 

sieťová bezpečnosť, penetrační 
testeri a systémoví adminis
trátori,“ vymenúva Slavomír 
Bača. Vysoko sa cení expertíza 
na bezpečnostnú architektúru, 
profesionáli so skúsenosťami 
s pentestingom a s prehľadom 
v heckerských útokoch. 

„V súkromnom sektore vy
žadujeme takmer multiprofe
sijných ľudí. Vychádzame zo 
skúseností, že nájsť dostatoč
né množstvo šikovných ľudí bý
va náročné. Často treba pokryť 
aj viaceré zručnosti naraz a vý
hodou je, že v tejto brandži ne
rozhoduje vek, ale odbornosť,“ 
vysvetľuje Annamária Balážová 
zo spoločnosti Alison Slovakia, 
ktorá vedie projektové tímy ky
bernetickej bezpečnosti.

Taký malý IT míľnik
Počínajúc týmto rokom je klasi
fikovaných päť zamestnaní pre 
bezpečnosť IKT, pričom sekto
rová rada garantuje tieto pozície 
a postupne tvorí jednotlivé ná
rodné štandardy zamestnaní. Na 
zverejnenie v sústave povolaní 
musí byť štandard schválený 
Alianciou sektorových rád. 
„Štandardy pre prvých päť pro
fesií kybernetickej bezpečnosti 
budú zverejnené od apríla do 
júla 2021,“ predpokladá Martin 
Gymerský. 

Podľa vyhlášky Štatistického 
úradu už teda poznáme profe
sie riadiaci pracovník informač
nej a kybernetickej bezpečnosti, 
špecialista informačnej a kyber
netickej bezpečnosti, IT audítor, 
etický hecker a digitálny foren
zný špecialista.

Dopyt prevyšuje ponuku 
Žiadaní odborníci majú mož
nosť byť ohodnotení vyššie. Plat 

však vždy záleží na konkrétnej 
role a s ňou spojenými zodpo
vednosťami a požadovanými 
skúsenosťami. Hodnotenie 
stúpa od bezpečnostných ana
lytikov vyššie k technickým 
špecialistom. 

Dôležitým parametrom je 
však typ a veľkosť spoločnosti. 
„Príležitosti sú primárne vo fi
nančných inštitúciách, IT spo
ločnostiach poskytujúcich kon
zultačné, implementačné a au
dítorské služby, pobočkách 
zahraničných spoločností, kto
ré majú na Slovensku centrá na 
monitoring bezpečnosť globál
nej infraštruktúry. V rovnakej 
postupností rastú platy,“ uza
tvára Slavomír Bača.

Pri bezpečnostných 
profesiách je veľmi 
dôležité analytické 

zmýšľanie, 
schopnosť posúdiť 
riziká, vidieť veci 
v širšom spektre 

a súvislostiach, ale 
aj prezentačné 

zručnosti, rozvaha 
a zmysel pre detail.

Peter Dostál, 
aliter technologies

Spoločnosti podieľajúce sa na obsahu špeciálnej prílohy

Pandemický rok prehĺbil dlhodobý nedostatok skúsených špecialistov.  ilustračná snímka: dreamstime
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31 percent
Bezpečnostné analýzy  
a vyšetrovanie.

31 percent
aplikačná bezpečnosť

29 percent
Bezpečnosť cloudových 
služieb. Zdroj: prieskum esG/issa

téma 
Zvládnuť agendu kybernetickej bezpečnosti 
znamená aj sadnúť si za počítač a vedieť ho 
nastaviť. Vyznať sa v zákonoch. Rešpektovať iné 
profesie a zaslúžiť si rešpekt. 
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čo považujete za najvýznamnejšiu 
udalosť za ostatné obdobie?

Ivan Makatura
generálny riaditeľ,  
Kompetenčné a certifikačné 
centrum kybernetickej  
bezpečnosti

míľnikom ďalšieho vývoja kyber
netickej bezpečnosti bola karan
téna. najmä jej dôsledky – pre
rušenie kontinuity činností, 
zrýchlený prechod do cloudu, 
práca na diaľku, a tým aj zmena 
doktríny ochrany informácií.  
Zároveň však (ne)skromne tvr
dím, že udalosťou minulého roka 
bolo zriadenie kompetenčného 
a certifikačného centra kyberne
tickej bezpečnosti, vzhľadom na 
strategické úlohy, ktorými je po
verené. 

Rastislav Janota 
riaditeľ, 
Národné centrum  
kybernetickej bezpečnosti  
SK-CERT 

dominovalo odhalenie dlhodobo 
pripravovaného a úspešne využí
vaného supply chain útoku na 
produkty spoločnosti Solar
Winds. Ukazuje nám, že ani 
úspešné produkty (a ich aktuali
zácie) nemusia byť zárukou bez
pečnosti, ale aj obrovský záujem 
štátneho aktéra v pozadí útoku 
o špionážne informácie zo sveta. 
nikto z nás nie je dostatočne 
v bezpečí pred takýmto útoční
kom.

Tomáš Hettych 
viceprezident,  
ISACA 

najdôležitejším míľnikom bol za
čiatok výkonu auditov kyberne
tickej bezpečnosti prostredníc
tvom certifikovaných audítorov. 
teda nielenže máme jednotnú 
metodiku auditu kB, ale už vie
me oddeliť skutočných certifiko
vaných odborníkov, ktorí sú 
schopní objektívne posúdiť stav, 
od samozvaných „odborníkov“. 
prvé audity dokazujú predpokla
danú nízku úroveň pripravenosti 
(nielen) štátnych inštitúcií, ale 
naznačujú aj budúce smerovanie 
nápravných opatrení.

Martin Oczvirk
riaditeľ odboru informačnej  
bezpečnosti a certifikácie,  
Úrad na ochranu osobných údajov
míľnikom pre Slovensko je podľa 
môjho názoru definovanie národ
nej stratégie kybernetickej bez
pečnosti na roky 2021 až 2025. 
Jej úlohou je určiť konkrétne ciele 
a cesty pre jednotlivé sektory, a to 
napríklad pre oblasť vzdelávania 
v kybernetickej bezpečnosti, 
výskum alebo aplikáciu vhodných 
bezpečnostných opatrení. Verím, 
že sa v tomto plánovanom období 
kybernetická bezpečnosť význam
ne zvýši.

Andrej Žucha
generálny riaditeľ,  
ALISON Slovakia

ak zúžime geopriestor udalostí na 
Slovensko, tak kľúčové je prijatie 
národnej stratégie kybernetickej 
bezpečnosti na roky 2021 – 2025. 
V kyberpriestore sa stretáva čoraz 
viac používateľov, pracujú tu, trá
via tu viac súkromného času a ne
chávajú za sebou veľmi výrazne 
množstvo dát. preto je dobré, že 
máme aktualizovaný rámec, ktorý 
má ambíciu reagovať efektívnejšie 
na bezpečnostné hrozby a presnej
šie definovať princípy systému ky
bernetickej bezpečnosti.

Peter Dostál 
generálny riaditeľ a predseda 
Predstavenstva,
Aliter Technologies, a. s.
V oblasti globálnej bezpečnosti sa 
od roku 2010 nato začalo vážnej
šie zaoberať hybridnými hrozba
mi. dnes má kyberbezpečnosť 
v zmysle defenzívnych aj ofenzív
nych spôsobilostí rovnakú dôleži
tosť ako iné oblasti bezpečnosti – 
pozemné, vzdušné, špeciálne či 
strategické sily. V oblasti ochrany 
osobných údajov v priestore eÚ 
sa v roku 2016 prijala Gdpr legis
latíva a v oblasti kyberkriminality 
sa v nasledujúcom roku rozšírili 
ransomware útoky, čo malo za ná
sledok výraznejšie povedomie 
o kyberbezpečnosti.

Roman Čupka 
hlavný konzultant, 
Flowmon a CEO Synapsa  
Networks
“Supply chain“ útok zrealizovaný 
prostredníctvom výrobcu softvéru 

Solarwinds. nie preto, že ide 
o veľmi špecifický vektor útoku, 
ktorých bude určite pribúdať, ale 
pre reakciu Solarwindsu na inci
dent. komunikujú vecne, priamo 
a neustále, nič neskrývajú, spolu
pracujú pri jeho vyšetrovaní a in
vestujú nemalé prostriedky do 
posilnenia bezpečnosti. a to im 
popri šírení povedomia o ich 
značke prinesie ešte viac zákaz
níkov.

Vladimír Mlynarčík 
riaditeľ pre región  
Českej a Slovenskej  
republiky,
Clico 
Za dôležitý míľnik pre všetkých 
považujem jednoznačne zvyšujú
cu sa mieru kybernetických úto
kov s významnýmvplyvom na eko
nomiku obete. a to upozorňujem, 
že efekt sa ešte v plnej miere ne
dostavil. Som presvedčený, že 
musíme hovoriť o týchto negatív
nych udalostiach. iba pravdivé 
fakty a varovania pomôžu vý
znamnou mierou k vyššej prioriti
zácii oblasti kyberbezpečnosti 
v organizáciách na Slovensku.

Daniel Hetenyi 
regionálny manažér,
CyberArk 
V decembri 2020 odhalili útok na 
nástroj Solarwinds orion, ktorý 
využíva tisícky klientov na sledo
vanie svojich aplikácií. Útočníci 
zneužili preverený nástroj ako 
trójskeho koňa na vstup do orga
nizácií a získavali kontrolu nad 
systémami cez ukradnuté privile
gované účty. Útok bol bezprece
dentný, lebo zneužil dôveru vo vý
robcov it riešení. a potvrdil pra
vidlo bezpečnosti číslo 1 – pred
pokladajme, že už sme hacknutí, 
a na tom stavajme bezpečnosť.

Jana Puškáčová 
manažérka útvaru, 
Informačná bezpečnosť 
MOL IT & Digital Slovensko
Udalosť, ktorú nie je možné igno
rovať ani v kybernetickej bezpeč
nosti, je presun ťažiska na prácu 
z domu v dôsledku pandémie. ak 
chceli firmy prežiť, museli sa pri
spôsobiť bez ohľadu na stav pri
pravenosti. pri dnešnej závislosti 
od online pripojenia, digitalizá
cie, umelej inteligencie,  automa
tizácie a narastajúcich trendov 
kybernetických útokov v kombi
nácii s neobozretným a nedosta
točne zaškoleným používateľom  
pristupujúcim k firemným aktí
vam často zo slabo zabezpeče
ného domáceho prostredia, pan
démia v kybernetickej bezpeč
nosti nemusí na seba nechať dl
ho čakať.

Ján Adamovský 
riaditeľ bezpečnosti, 
Slovenská sporiteľňa
otvorenie očí pri otázke rozsahu 
a sofistikovanosti útokov voči tre
tím stranám. Veľké spoločnosti 
investujú obrovské peniaze a úsi
lie do zabezpečenia svojich systé
mov, útočníci preto hľadajú cestu 
menšieho odporu. tú našli práve 
v dodávateľoch, prostredníctvom 
ktorých môžu následne získať prí
stup k oveľa zaujímavejším cie
ľom. očakávam preto zásadný 
tlak na zvyšovanie bezpečnosti 
u dodávateľských spoločností.

Richard Kiškováč 
bezpečnostný konzultant,
Digital Systems, a. s.
práca z domu, online stretnutia, 
nákupy a množstvo ďalších pra
covných aktivít sa stali novou pa
radigmou. táto zmena prinesie 
nové zraniteľnosti, techniky úto
kov a z nich vyplývajúce rizíká, 
s ktorými sa budeme musieť vy
rovnať. dôležitým bude včasné 
zachytenie bezpečnostných inci
dentov v takomto distribuovanom 
prostredí. Je potrebné formalizo
vať rozšírené bezpečnostné štan
dardy pre takto zmenené prostre
die a adekvátne tomu aj prispô
sobiť zvyšovanie bezpečnostného 
povedomia.  

Vojtech Gáborík 
riaditeľ úseku informačných  
technológií,
Prvá stavebná sporiteľňa 
Jednoznačne covid, ktorý vplýva na 
kybernetickú bezpečnosť hneď 
v niekoľkých oblastiach. priniesol 
hromadné a okamžité nasadenie 
home office. Spolupráca na diaľku 
sa stala štandardom, oveľa viac sa 
spoliehame na technológie. Všetci 
musíme venovať väčšiu pozornosť 
bezpečnosti systémov. dosahy tejto 
situácie nútia organizácie investo
vať do zdrojov, ktoré podporia dobrú 
kybernetickú ochranu.

Marek Zeman 
vedúci oddelenia bezpečnosti  
informačných systémov,
Tatra banka
Súčasná doba priniesla veľa zmien. 
medzi „naj“ patrí objavenie analýzy 
informačných rizík a jej podpora štá
tom a regulátormi. podstúpili pre
chod z hľadania zlatého grálu doko
nalej ochrany k ochrane podľa po
treby. druhou zmenou je svetlo 

v temnotách domácej kybernetickej 
ochrany, ktoré zažal film V sieti. Film 
otvoril dvere pre informačnú bez
pečnosť priamo do domácnosti, a to 
je naozaj prevratná vec.

Jaroslav Oster 
súdny znalec,
Infoconsult  
míľnikov je určite viacero, dva sú 
však zásadné. Jedným je prelomový 
pohľad na problematiku digitálnej 
stopy a jej postavenie v trestnom 
konaní.  druhým dôležitým míľni
kom je intenzívna celospoločenská 
diskusia o rizikách internetového 
sveta a o potrebe preventívneho pô
sobenia. oceňujem, že už systémo
vo prenikajú aj do koncepčných 
úloh štátu v oblasti vzdelávania in
formačnej bezpečnosti, napríklad 
v návrhu akčného plánu nBÚ.

Ivan Kotuliak 
dekan,
Fakulta informatiky 
a informačných technológií STU 
Bratislava
Jednoznačne koronakríza. Veľa fi
riem a štátnych inštitúcií zo dňa na 
deň prešlo do online sveta a narazili 
na mnohé problémy. ako zabezpečiť 
prístup k interným systémom, ktoré 
nikdy nemali byť dostupné cez inter
net? ako vyškoliť zamestnancov na 
bezpečné používanie pracovných 
zariadení doma? mnohí rodičia zra
zu museli tieto zariadenia poskytnúť 
deťom kvôli online vyučovaniu, čo je 
ďalšie riziko.

Tomáš Zaťko 
etický hacker CEO, 
Citadelo
množstvo bezpečnostných prieni
kov, ktoré nám dávajú facku na pre
bratie. Gruzínsku unikli osobné úda
je celej krajiny. ncZi vie o únikoch 
tiež povedať svoje. príkladov by sme 
našli mnoho.

Roman Varga, 
manažér kyberbezpečnosti,
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
míľnikom pre zdravotníctvo bol 1. ja
nuár 2021, keď sa zákonom ukon
čilo zasielanie nešifrovaných diskiet 
a USB kľúčov do zdravotných pois
ťovní. poskytovatelia zdravotnej sta
rostlivosti nám ich posielali poštou 
v obálke a v nich boli uložené fi
nančné zúčtovania vykázanej zdra
votnej starostlivosti. Lekári dnes 

musia povinne komunikovať so 
zdravotnou poisťovňou výhradne 
prostredníctvom elektronickej po
bočky alebo internetovým portálom. 
na zastaranosť používania nezaši
frovaných diskiet, USB kľúčov sme 
upozorňovali v legislatívnom pripo
mienkovom konaní.

Marián Trizuliak  
architekt kybernetickej  
bezpečnosti
Západoslovenská distribučná, a. s.
Zraniteľnosť intel procesorov Spec
tre z roku 2017 ukázala širokej ve
rejnosti, že útoky na hardvérovú ar
chitektúru procesorov nie sú len 
akademickými dôkazmi pokusov 
o extrakciu napr. šifrovacích kľúčov 
priamo z procesora, ale reálnym dô
kazom takmer nekonečných mož
ností kompromitácie v podstate 
akéhokoľvek digitálneho zariadenia. 
tento typ zraniteľností nie je možné 
prakticky zaplátať, jedine ak kom
plexnou zmenou samotnej architek
túry procesorov.

Pavol Adamec 
výkonný riaditeľ oddelenia  
Riadenie rizík,
KPMG Slovensko 
nič nie je staršie ako včerajšie no
vin(k)y. microsoft tento mesiac,  
2. marca, informoval, že zistil limito
vané útoky na mailové systémy vo 
svete cez dovtedy nezdokumentova
nú zraniteľnosť. o dva týždne eset 
publikoval, že už identifikoval viac 
ako päťtisíc nakazených serverov vo 
svete. cieľom boli často významné 
inštitúcie, napríklad european Ban
king authority – dohľad eÚ nad ban
kami. to len na pripomenutie, že 
otázka nie je „či“, ale „kedy“ bude
me cieľom. 

Marián Klačo 
vedúci oddelenia,  
bezpečnosť informácií 
Volkswagen Slovakia
Jednou z „udalostí“ je aj naštar
tovanie pravidelnej prílohy o ky
bernetickej bezpečnosti, a tým aj 
zvyšovanie povedomia o týchto 
témach. Je to dôležité, najmä vo 
svete operačných technológií. 
Udalosťou je určite aj príprava 
nového kybernetického zákona na 
Slovensku. nedávne veľké kyber
netické útoky, akými sú kauzy So
larwinds, či microsoft exchange, 
potvrdili, že kybernetická bez
pečnosť je nutnou súčasťou dna 
korporátneho života. V automo
tive svete je to určite ešte viac re
zonujúca Unece Wp29 cyberse
curity regulácia a s ňou spojená 
certifikácia. Vnímam aj trend po
súvať výrobné aplikácie do clou
du, čo prináša nové výzvy pre ky
bernetickú bezpečnosť tradičné
ho sveta operačných technológií.

anketa  
Názory profesionálov 
excelentne 
dokumentujú  
súčasnú prepojenosť 
sveta a dynamiku 
bezpečnosti.  
Čo odpoveď, to príbeh.
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