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Lídri o skúsenostiach a obavách

Jiří Plíšek
predseda Predstavenstva PSS, 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

najväčšou výzvou je presvedčiť 
ľudí, že hrozby v kybernetickom 
priestore sú reálne a týkajú sa 
všetkých. podvody sa vyvíjajú 
a sú čoraz sofistikovanejšie. ak 
si niekto myslí, že dnes vie, ako 
sa správať bezpečne, o pol roka 
to už nemusí byť pravda. mimo-
riadny dôraz preto kladieme na 
vzdelávanie a osvetu – napríklad 
aj teraz v rámci mesiaca kyberne-
tickej bezpečnosti.

Katarína Kaszasová
generálna riaditeľka, Úrad pre do-
hľad nad výkonom auditu

ak je pravda, že tri štvrtiny vrcho-
lových manažérov nespávajú kvôli 
kybernetickej bezpečnosti, patrím 
k nim. veľmi dobre si uvedomu-
jem, s akými citlivými dátami 
narábajú slovenskí štatutárni 
audítori a ich regulátor. akokoľvek 
dobre zabezpečené systémy sú 
však zraniteľné vinou ľudskému 
faktora. preto je vzdelávanie za-
mestnancov zmysluplné len vtedy, 
ak si ním budujeme nové návyky 
a udržiavame si rozumný pomer 
medzi kreativitou a ostražitosťou.

Tomáš Turek
predseda Predstavenstva a výkon-
ný riaditeľ, Západoslovenská distri-
bučná, a.s.

v oblasti priemyselných riadiacich 
systémov je kybernetická bezpeč-
nosť takmer kultúrna revolúcia. 
pre spoločnosti nášho typu je 
zároveň kľúčovo dôležitá, lebo zly-
hanie môže mať fatálne následky. 
Za najviac náročné považujem 
nastaviť a udržať primeranú po-
zornosť celej organizácie tak, aby 
sme dlhodobo zaistili vysoký štan-
dard bezpečnosti.

Juraj Koník
bezpečnostný manažér, Allianz - 
Slovenská poisťovňa, a.s.

ochrana dát je čoraz sofistikova-
nejšia, zložitejšia a nákladnejšia, 
pretože prístup k internetu ma čo-
raz viac ľudí, aplikácii, procesov. 
najviac náročná oblasť kyber-
netickej bezpečnosti je riešenie 
komplexných – systémových rizík 
v oblasti cloudov a umelej inteli-
gencie za súčasného pôsobenia 
plnej digitalizácie a automatizácie 
procesov a nachádzania nových 
zdrojov financovania týchto aktivít 

aj vo finančníctve a v poisťovníc-
tve.

Dagmar Vidriková
vedúca odboru riadenia bezpeč-
nosti, Národná diaľničná spoloč-
nosť

na minimalizáciu známych kyber-
netických hrozieb sme schopní re-
agovať primeranými opatreniami. 
výzvou však je navrhnúť opatrenia 
pre doteraz nepomenované hroz-
by. Samotná myšlienka o existencii 
neznámej hrozby v kombinácii 
s určitým rozsahom vedomostí 
môže zneisťovať a byť tak jednou 
z možných príčin nespavosti Ceo. 
najťažšou úlohou je identifikácia 
nových, latentných útokov, ktoré 
sú čoraz sofistikovanejšie.

Ivan Kotuliak
dekan, Fakulta informatiky a in-
formačných technológií STU Bra-
tislava

do dnešného dňa zostáva jeden 
z najviditeľnejších komponentov 
bezpečnosti Gdpr a ochrana 
osobných údajov. všeobecnejšie 
však s postupujúcou elektroni-
záciou je omnoho väčšou výzvou 
nasadzovanie nových systémov 
a dodržiavanie definovaných 
procesov súvisiacich s kybernetic-
kou bezpečnosťou. dodržiavanie 
procesov priamo súvisí so vzde-
lávaním zamestnancov vrátane 
tých, ktorí sú zodpovední za bez-
pečnosť.

Edita Angyalová
predseda Predstavenstva a CEO, 
Asseco Solutions, a.s.

pre zamestnancov je ľahké v den-
ných činnostiach skĺznuť do sprá-
vania, ktoré je reálne nebezpeč-
né. napríklad dobromyseľne zdie-
ľať citlivé dáta cez komunikačnú 
appku, poslať fotku občianskeho 
preukazu mailom, poskytnúť nie-
komu prístup do softvéru v snahe 
vyriešiť nejaký technický problém, 
rýchlo kliknúť na nezabezpečenú 
linku či opakovane odkladať up-
date operačného systému. naj-
väčšia kybernetická výzva je vo 
vnútri každej organizácie – v sprá-
vaní jej ľudí.

Marian Rusko
člen predstavenstva, VSE Holding 
a.s.

pozícia národnej autority v kyber-
bezpečnosti je rozhodujúca, av-
šak nie postačujúca. Systémové 

riešenia, monitoring kybernetické-
ho priestoru, rýchla výmena infor-
mácií o rizikách a opatreniach sú 
absolútne podstatné. Je potrebná 
intenzívna a otvorená partner-
ská spolupráca medzi nbÚ ako 
štátnou autoritou a kľúčovými 
subjektmi národného hospodár-
stva, osobitne prevádzkovateľmi 
kritickej infraštruktúry.

Adrián Stolár
obchodný riaditeľ, Heneken

keďže kovy sú drahá komodita, 
je to lákadlo pre hackerov a kyber 
podvodníkov. najčastejšími poku-
smi o narušenie komunikačných 
kanálov u našich dodávateľov sú 
žiadosti o úhrady na falošné účty 
a zároveň sú tieto phishingové 
kampane v našom mene vedené 
aj voči odberateľom. prijímame 
cielené dlhodobé opatrenia, ako 
predchádzať kybernetickej krimi-
nalite, či už v komunikácii alebo 
ochrane infraštruktúry.

Zdeněk Jašíček
manažér obstarávania, SkyToll, 
a.s.

Zaradil by som sem predovšet-
kým zladenie rastúcich globálnych 
výziev, respektíve kybernetických 
rizík reflektujúcich naše geopo-
litické ukotvenie v eÚ a Severo-
atlantickej aliancii s lokálnymi 
compliance požiadavkami pri 
súčasnom dynamickom techno-
logickom rozmachu. tento kon-
flikt je vzhľadom na byrokraciu, 
komplikovanosť a fragmentáciu 
regulácií drahý a vyžaduje si stále 
rastúce zdroje.

Martin Kultan
generálny riaditeľ, Zdravotná pois-
ťovňa Dôvera

pôsobíme v zdravotníctve – v sek-
tore, kde je kyberbezpečnosť na 
úplnom okraji záujmu. Často je 
vnímaná ako obťažovanie, nevenu-
je sa jej pozornosť, bezpečnostné 
incidenty sú na dennom poriadku. 
pravidlá sa obchádzajú, vytvárajú 
sa kreatívne riešenia v negatívnom 
zmysle slova, a to aj na úrovni 
tých, ktorí by mali byť príkladom. 
naše snahy dodržiavať štandar-
dy niektorí vnímajú ako panské 
huncútstvo. a to musíme zmeniť. 
preto za najnáročnejšie považujem 
nastavenie takej kultúry, v ktorej 
bude bezpečnosť dôležitá.

Robert Kičina
manažér korporátnej komuniká-
cie, Nestlé Česko a Slovensko

najnáročnejšie je zabezpečiť dodr-
žiavanie bezpečnostných opatrení 
a pravidiel koncovými používateľ-
mi. Hoci v nestlé neustále šírime 
osvetu a vzdelávame všetkých za-

mestnancov, nie každý tomu venu-
je primeranú pozornosť a len veľmi 
malé percento zamestnancov sa 
vzdeláva individuálne. najväčším 
rizikom z hľadiska kybernetickej 
bezpečnosti sú pritom samotní 
koncoví používatelia.

Ronald Blaho
generálny riaditeľ, ASEKOL SK 
s.r.o.

Za najväčšiu výzvu považujem 
pomerne veľkú komplikovanosť 
obsluhy moderného hardvéru 
a softvéru na osobnej i profesi-
onálnej úrovni. pred pätnástimi 
rokmi som si kúpil počítač, inšta-
loval operačný systém a antivírus 
a zapojil tlačiareň, a dnes už na 
všetko potrebujeme špecialistov 
a právnikov. investície do moder-
ných technológií a ich ochrany aj 
v odpadovom hospodárstve pred-
stavujú vysoké náklady.

Katarína Rolná
riaditeľka odboru bezpečnosti, 
Tatra banka, a.s.

výzvou pri správne nastavenej 
informačnej bezpečnosti je do-
siahnuť rovnováhu medzi tým, čo 
je bezpečné a zároveň používa-
teľsky príjemné. v organizáciách 
býva zažité, že na bezpečnosť sa 
viac nazerá ako na prekážku pre 
klientov a zamestnancov. mož-
ností na zmenu je niekoľko. Sú 
založené na neustálom zvyšovaní 
povedomia a vysvetľovaní, v zažití 
si nácviku obrany pred útokmi 
a aj v úzkej spolupráci bezpeč-
nosti pri vývoji produktov, služieb 
alebo zavádzaní procesov.

Michal Ridzoň
advokát, WISE3 s.r.o.

Hodnotím výzvu z hľadiska 
právneho poradcu klientov, ktorí 
sa prispôsobujú požiadavkám 
kybernetickej bezpečnosti. ako 
najviac náročné vnímame to, aby 
vedenie nadobudlo presvedčenie 
o dôležitosti tejto úlohy. keď už 
je presvedčené, spravidla sa 
nájdu potrebné ľudské a finanč-
né zdroje. Zavedenie procesov 
a opatrení, ktoré chránia pred ky-
bernetickými hrozbami, je potom 
uskutočniteľné a nie nevyhnutne 
veľmi náročné.

Norbert Skákala
riaditeľ IT, MH Teplárenský  
holding a.s.

digitalizácia nám prináša veľa 
výhod a možností a súčasne 
nové hrozby a príležitosti pre 
kybernetickú kriminalitu. to, aby 
si tieto skutočnosti uvedomili po-
užívatelia vrátane manažmentov 
spoločností, je z môjho pohľadu 
veľmi náročná oblasť v rámci 

vzdelávania o kybernetickej bez-
pečnosti. musíme mať v povedo-
mí tieto fenomény tak, ako je pre 
nás prirodzené, že pri odchode 
z domu zamkneme dvere.

Vladimír Uraz
generálny riaditeľ pre Stred-
nú a Východnú Európu a Rusko, 
ALK-Abelló

kyber kriminálnici vedia, že je 
jednoduchšie oklamať ľudí ako 
prelomiť bezpečnostnú ochranu. 
aj v inovatívnom farmaceutickom 
priemysle. Sofistikované bezpeč-
nostné technológie sú nevyhnut-
nosťou, ale na konci dňa sú to 
ľudia, ich zodpovednosť a dodr-
žiavanie často jednoduchých pra-
vidiel, ktoré rozhodujú o tom, akú 
úroveň kybernetickej bezpečnosti 
dosiahneme. najväčšia výzva je, 
aby sme za to prevzali spoločnú 
zodpovednosť.

Zuzana Nemečková
riaditeľka úseku marketingu 
a predaja služieb firemným zá-
kazníkom, Orange Slovensko a.s.

Jedným z rizík pre firemnú kyber-
bezpečnosť sú iste aj samotní 
zamestnanci. Sme ľudia – rovna-
ko ako tí „na druhej strane“. aj 
preto môžu dobre odhadnúť, aká 
taktika zaberie. nech má firma 
akokoľvek špičkovo chránenú 
infraštruktúru, nepozorný klik 
bežného človeka môže zničiť veľa. 
komplexná bezpečnosť teda zahŕ-
ňa nielen kvalitné bezpečnostné 
riešenia, ale aj neustále vzdeláva-
nie ľudí o aktuálnych hrozbách.

Peter Olajoš
generálny riaditeľ, Bratislavská 
vodárenská spoločnosť

Zraniteľnosť nie je len technoló-
gia. Zraniteľnosť môže spôsobiť 
aj používateľ neznalosťou mož-
ných rizík a dôsledkov svojich 
krokov. preto sa treba sústrediť 
na pravidelné a periodické zvyšo-
vanie digitálnych zručností a bez-
pečnostného povedomia zamest-
nancov v oblasti kybernetického 
priestoru, a zároveň klásť dôraz 
na bezpečnosť informačných 
technológií už počas návrhu aktu-
alizácie alebo nového riešenia.

Metod Zelinka
manažér IT pre Česko a Sloven-
sko, Heineken Slovensko, a.s.

it bezpečnosť nie je len záležitos-
ťou it oddelení. nie je problém 
nakúpiť pre veľké aj malé firmy 
kvalitné softvérové a hardvérové 
vybavenie, ako aj služby špecia-
lizovaných spoločností. toto je 
však len prvý krok a len jedna 
stránka mince. najslabším člán-
kom v informačnej bezpečnosti je 

používateľ samotný. preto za naj-
väčšiu výzvu dnešnej doby pova-
žujem bezpečnostne vzdelaného 
používateľa.

Marcela Zimová
riaditeľka informačnej bezpeč-
nosti, Piano Software

pre našich klientov, mediálne 
domy, spracúvame a vyhodnocu-
jeme veľké množstvo dát. repu-
tačné a finančné riziko spojené 
s bezpečnostným incidentom sú 
nepochybne nočnou morou kaž-
dej spoločnosti. Či už ide o možný 
únik dát alebo narušenie integrity 
interných systémov. preto dávame 
dôraz na procesy pre identifikáciu 
hrozby a rýchlu odpoveď na inci-
dent v podobe určenia vektora 
útoku a hlavnej príčiny.

Miroslav Jaššo 
riaditeľ it, lidl Slovenská 
republika

Zabezpečenie v kybernetickej bez-
pečnosti je neoddeliteľnou súčas-
ťou agendy top manažmentu. Je to 
vysoko špecializovaná a technická 
téma, čo sťažuje jej plné uchope-
nie pre „neajťákov“. medzi najväč-
šie výzvy radím komplexnosť tejto 
oblasti, od školení zamestnancov 
cez posúdenie vplyvov na fungova-
nie spoločnosti v disaster-recovery 
plánoch až po it činnosti ako 
„patchovanie“ serverov, sietí a da-
tabáz, či penetračné testovanie.

Ferdinand Funta 
riaditeľ odboru informačných 
technológií, privatbanka, a. s.

kto chce kvalitne vykonávať ky-
bernetickú bezpečnosť, potrebuje 
mať kvalitné prostriedky a kvalit-
ný personál. to prvé je možné za-
obstarať kúpou, to druhé vyžadu-
je odborníkov so skúsenosťami, 
čo vyžaduje svoj čas. preto možno 
povedať, že kvalita kybernetickej 
bezpečnosti nie daná tak kvalitou 
nástrojov ako kvalitou personálu, 
ktorý ju vykonáva.

Ján Grujbár 
výkonný riaditeľ, aliter 
technologies, a. s.

nedávny výskum nemeckej 
univerzity odhalil závažné zra-
niteľnosti už v detských smart 
hodinkách. Umožňovali nielen 
sledovanie polohy používateľa, 
ale aj počúvanie zvukových správ 
a čítanie textových. Zneužitie 
zraniteľnosti by mohlo viesť až do 
takého extrému, ako je zasielanie 
klamlivej komunikácie v mene 
rodiča. v tejto súvislosti vnímam 
ako najväčšiu výzvu, pred ktorou 
stojíme, nedostatočnú transpa-
rentnosť a gramotnosť v kyberne-
tickej bezpečnosti.

anketa
Sú zodpovední za riadenie a preto sa 
ich pýtame: Čo považujete za najťažšie 
v kybernetickej bezpečnosti?
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Päť nevyhnutných nástrojov
Organizácie vo svete vynakla-
dajú stále viac prostriedkov 
na riešenie rozsiahlych vý-
ziev spojených so strediska-
mi bezpečnostných operácií, 
vrátane rastúcej zložitosti ria-
denia bezpečnosti, zvyšova-
nia platov analytikov, nákla-
dov na bezpečnostné inžinier-
stvo aj na outsourcing. Nie sú 
úplne spokojní s návratnosťou 
investícií, ale rovnako však 
potvrdzujú, že komplexnosť 
a význam SOC sa zvyšuje.

Správa Ponemon Institu-
te za rok 2020 obsahuje in-
formácie od takmer sedemsto 
manažérov SOC, bezpečnost-
ných analytikov, IT manažé-
rov a riaditeľov so znalosťa-
mi kybernetickej bezpečnosti 
v organizáciách a aj o stredis-
kách samotných.

Viac ako 80 percent účastní-
kov hodnotí komplexnosť svo-
jich stredísk ako veľmi vyso-
kú, čo predstavuje rast v po-
rovnaní so 74 percentami 
z predošlého roku.

80 
percent 

respondentov súhlasí s tým, 
že Soc má pre organizáciu 

zásadný alebo veľmi dôležitý 
význam.

85 
percent 

profesionálov tvrdí, že práca 
v Soc centrách je náročná 

alebo veľmi náročná

75 
percent 

respondentov uvádza, že 
zvyšujúce sa pracovné 

zaťaženie spôsobuje syndróm 
vyhorenia zamestnancov

5
– toľko organizácie očakávali, 

že v roku 2021 príjmu 
v priemere analytikov  

a do roka 3 stratia
 Zdroj: podľa Second Annual Study on the 

Economics of Security Operations Centers: What is 
the True Cost for Effective Results?  
spracoval Aliter Technologies, a.s.

Všetci 
hovoria, že je 
nákladné a  
– nevyhnutné

pre rastúcu komplexnosť 
IT a nové stratégie útoční-
kov, ktorí dokážu tradičné 

ochranné systémy obísť, však 
zostávajú narušenia bezpečnosti 
v ostatných rokoch často nepo-
všimnuté. A to až do chvíle, kým 
útočníci spôsobia nenávratné 
škody.

Moderné a efektívnejšie za-
bezpečenie technológií a dát je 
dnes preto založené nielen na 
detekcii známeho malvéru a úto-
kov, ale aj na včasnej preven-
cii. Čiže na priebežnom sledova-
ní zraniteľností, na monitoringu 
prevádzky a na automatizova-
nom vyhodnocovaní množstva 
dát z rôznych systémov.

Oddelenie pre bezpečnosť by 
preto malo používať minimálne 
tieto komplementárne bezpeč-
nostné nástroje.

1. Zisťovanie aktív (Asset 
discovery)
Prvým stavebným kameňom 
strediska bezpečnostných ope-
rácií je nástroj, ktorý dokáže 
skenovať technologické prostre-
die a priebežne zaznamenávať 
informácie o jednotlivých prv-
koch internej aj cloudovej IT 
infraštruktúry. Podrobný a ne-

ustále aktualizovaný inventár 
dá špecialistom prehľad o kon-
cových staniciach, serveroch aj 
o aplikáciách a službách, ktoré 
na nich bežia.

2. Posúdenie zraniteľností 
(Vulnerability assessment)
Druhým krokom je zabezpečiť 
kontinuálne sledovanie a vyhod-
nocovanie zraniteľností. Zrani-
teľnosti sú jemné trhlinky v IT 

systémoch, ktoré útočníci zne-
užívajú. Problém je, že trhliny či 
diery vznikajú priebežne, často 
bez povšimnutia špecialistov. 

Preto je technologické prostre-
die dobré kontinuálne skenovať, 
nachádzané diery promptne 
plátať a tým riziká eliminovať. 
Pravidelný audit zraniteľností 
môže byť vyžadovaný aj legisla-
tívne alebo v rámci kontraktov 
s obchodnými partnermi.

3. Detekcia narušenia 
(Intrusion detection)
Neoddeliteľnou súčasťou každé-
ho SOC sú systémy pre detekciu 
narušenia, ktoré umožňujú iden-
tifikovať útoky ihneď v zárodku, 
čiže už pri pokuse o prienik do 
systémov. Dokážu rozpoznať 
útoky a aktivity útočníkov, ktoré 
sú známe a boli už vopred po-
písané. 

Preto je pri ich využívaní ne-
vyhnutné zbierať dáta z via-
cerých zdrojov, takzvaných 
threat intelligence databáz 
obsahujúcich informácie o ky-
bernetických hrozbách, a tie ne-
ustále vyhodnocovať. V ideál-
nom prípade automatizovane.

4. Behaviorálne 
monitorovanie ( 
Behavioral monitoring)
Pri súčasnej dynamike hac-

kerskej scény vznikajú nové 
techniky a stratégie útočníkov 
denne, preto je naivné pred-
pokladať, že môžu byť všetky 
popísané v databázach o kyber-
netických hrozbách. Kľúčovou 
úlohou SOC je preto taktiež 
monitorovať udalosti, ktoré vy-
bočujú z noriem. 

Môže ísť napríklad o naru-
šenia bezpečnostných politík, 
chybové správy, nezvyčajné 
aktivity a výkyvy v sieťovej 

prevádzke alebo neplánované 
či inak podozrivé reštartovania 
systémov. K tomu slúžia po-
kročilé nástroje pre monitoring 
sietí a automatizovanú detekciu 
anomálií s pokročilými analy-
tickými funkcionalitami.

5. Manažment 
bezpečnostných 
informácií a udalostí 
(SIEM) a automatizačné 
a orchestračné nástroje 
(SOAR)
Posledným nevyhnutným 
stavebným prvkom každého 
SOC je systém pre manažment 
bezpečnostných informácií 
a udalostí. Cieľom je uľahčiť 
monitoring infraštruktúry, 
správu a analýzu incidentov 
a reportovanie problémov v re-
álnom čase. 

SIEM nielenže zhromažďu-
je dáta z viacerých bezpečnost-
ných nástrojov, ale dáva ich  
taktiež do súvislostí, čím napo-
máha nachádzať aktuálne hroz-
by. 

Automatizačné a orchestračné 
nástroje potom umožňujú zrých-
liť odozvu na útoky a inciden-
ty, ktorá je kľúčová pre eliminá-
ciu škôd.

Roman Čupka,  
hlavný konzultant Flowmon  

a CEO Synapsa Networks

technológie
Kybernetická 
bezpečnosť bola vždy 
založená predovšetkým 
na detekcii. 
Antivírusy sa snažili 
identifikovať škodlivé 
kódy v koncových 
zariadeniach a firewally 
blokovať útoky na 
sieťovom perimetri.

Kyberzločinci vyvíjajú nové me-
chanizmy útokov, výrobcovia 
bezpečnostného softvéru prichá-
dzajú s protiopatreniami, druhá 
strana sa ich snaží obísť a tak do-
kola. Len ESET denne rozpozná 
viac ako 300-tisíc nových vzoriek 
škodlivého kódu.

Zadné vrátka
Začalo sa to upozornením na ak-
tualizáciu aplikácie, ktorú zákaz-
níci používajú na tvorbu faktúr. 
Mail bol štandardný, po kliknutí 
na link sa zobrazila stránka, vy-
zerala ako web výrobcu softvéru. 
Aj doménové meno – až na jeden 
znak – bolo totožné. Všetky linky 
na webe boli v poriadku okrem 
jedného, ktorým sa aktualizácia 
sťahovala. Po spustení inštalátora 
sa v systéme nachádzali súbory 

s netypickou koncovkou, ktoré 
slúžili ako zadné vrátka do počí-
tača. Takto útočníci zbierajú citli-
vé údaje. Útok bol riadený, snažil 
sa odcudziť prihlasovacie údaje, 
zaznamenávať stlačené klávesy, 
obraz web kamery či mikrofón 
obete. Mohol to byť jeden z tých 
smutných príbehov, keď útočníci 
nútia firmy platiť výkupné.

Dostupnosť a integrita
Nehovoríme už o bežných uda-
lostiach, ale o incidentoch, a to 
znamená, že IT služba sa neplá-
novane preruší alebo sa zníži jej 
kvalita. V kyberbezpečnosti sa 
špecificky hovorí aj o bezpeč-
nostnom incidente. To je zväčša 
škodlivá udalosť, keď sa narušila 
dôvernosť dát, dostupnosť služieb 
či nastalo prelomenie integrity. 

Spoločnosti musia, samozrejme, 
prichádzajúce hrozby v prvom 
rade zablokovať, ale to samotné 
nestačí. Útočníka treba aj iden-
tifikovať v systéme a následne 
zabezpečiť nápravu. Kombi-
náciou viacvrstvového modelu 
zabezpečenia, techník strojového 
učenia či efektívneho nástroja 
na detekciu a reakciu (v skratke 
EDR – Endpoint Detection and 
Response) sa dajú zmierniť alebo 
úplne eliminovať škody spôsobe-
né incidentmi. Ak by sme to mali 
zjednodušiť – antivírus dnes už 
zďaleka nemusí stačiť.

Z hodín či dní 
len minúty
Podľa spoločnosti Gartner do 
roku 2023 viac ako 50 percent 
organizácií nahradí staršie anti-

vírusové produkty kombináciou 
viacvrstvovej antimalvérovej 
technológie a EDR riešenia. 
Nástroje typu EDR sú zamerané 
na zisťovanie a vyšetrovanie po-
dozrivých aktivít. Ide o novšiu 
technológiu, vďaka ktorej mô-
žeme proaktívne loviť hrozby 
a rýchlejšie reagovať na pokro-
čilé útoky. 

ESET túto technológiu nazýva 
Enterprise Inspector. Toto je-
dinečné  vysokoúčinné riešenie 
poskytuje komplexnú viditeľ-
nosť naprieč celou infraštruk-
túrou počítačov a odstraňuje 
tak medzery v ich zabezpečení. 
Bezpečnostné tímy či jednotliví 
špecialisti tak namiesto niekoľ-
kých hodín či dní analyzovania 
môžu vyriešiť incidenty za pár 
minút. V prípade vhodne na-

konfigurovaných politík si len 
prezrú report daného pokusu 
o narušenie zabezpečenia.

Skôr ako zaútočia
Technológia EDR dokáže účinne 
zastaviť útočníkov skôr, ako  
dôjde k narušeniu prevádzky. 
Preto sa EDR monitorovanie, 
ktoré prebieha v reálnom čase, 
stáva štandardom v organizá-
ciách, ktoré dbajú na bezpeč-
nosť. Aj vďaka automatickým 
detekciám pokročilých hrozieb 
je možné predísť nielen finanč-
ným stratám, ale aj zamedziť 
poškodeniu dobrého mena orga-
nizácie.

Nové možnosti
Doplnením existujúceho antiví-
rusového softvéru technológiou 

EDR sa otvoria bezpečnostným 
špecialistom úplne nové mož-
nosti. 

Uvidia na jednom mieste 
všetky informácie o súboroch či 
dátach a vykonaných detekciách 
aj s konkrétnou vizualizáciou. 
ESET zároveň čoraz viac spája 
svoje technológie s výskumom 
nových druhov hrozieb. Na toto 
využíva svoje R&D centrá po 
celom svete. 

Vyhodnotenia súborov, ktoré 
ESET navyše poskytuje, vychá-
dzajú zo skúsenosti s viac ako 
110 miliónmi používateľov po 
celom svete.

Július Selecký,  
senior technický špecialista 

ESET, spol. s r.o.,
odborný asistent,

Fakulta managementu UK

Ešte pred pár rokmi by to bola hra na mačku a myš
trendy

Strediská bezpečnostných operácií sa boria s tým, čo celý segment kyber bezpečnosti - nedostatkom odborníkov. SnímkA: dREAmSTimE

Pri súčasnej 
dynamike 

hackerskej scény 
vznikajú denne 
nové techniky 

a stratégie 
útočníkov.

Roman Čupka,  
hlavný konzultant Flowmon  
a ceo Synapsa networks
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