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internet vecí rastie každú sekundu
Hnací motor digitálnej 

revolúcie či mediálny IT 
boom. I tak by sme vedeli 

nazvať rastúci trend okolo IoT 
technológií. Čo sa však v skutoč-
nosti skrýva za touto skratkou? 
Už dávno to nie sú iba senzory 
a rôzne „hlúpe“ IT zariadenia, 
ktoré sa primárne používajú 
v priemysle či veľkých spoloč-
nostiach. Internet vecí vplýva aj 
na životy bežných ľudí a tieto 
zariadenia nájdeme v mnohých 
domácnostiach. Spravidla spoloč-
nou črtou týchto zariadení je, že 
komunikujú. Či už je to komu-
nikácia medzi osobou a strojom 
alebo medzi strojmi, nemali by 
sme zabúdať na bezpečnosť. 
Často sú tieto zariadenia ob-
medzené z hľadiska fyzických 
zdrojov, a tak je nemožné riešiť 
efektívne bezpečnosť na úrovni 
zariadenia. I keď je pravda iná, 
výrobcovia nevenujú bezpečnos-
ti takú pozornosť ako funkciona-
litám, a tak zvyčajne tieto zaria-
denia čelia úspešným útokom, 
hneď ako sa zjavia na internete. 
Aplikovať teóriu, že v prípade 
nebezpečenstva jednoducho 
zariadenia odpojím od siete, 
nedáva v tomto prípade logiku. 
Jeden z najslabších prvkov za-
bezpečenia nielen v domácnos-
tiach je router. Prichádza chvíľka 
na zamyslenie. Zmenil som heslo 
na svojom Wi-Fi routeri alebo 
používam heslo vytvorené vý-
robcom, ktoré možno dohľadať 
na internete? K zabezpečeniu IoT 
sietí treba pristupovať individuál-
ne, krabicové riešenia naše prob-
lémy nevyriešia. Začnime zme-
nou hesla na Wi-Fi routeroch. 
Katalyzátor digitálneho pokroku, 
akým je pandémia, stál a stojí 
za digitálnou transformáciou 
mnohých odvetví. Výnimkou nie 
je ani zdravotníctvo. Dopyt po 
digitálnych službách rastie, žiaľ 
s ním aj počet nezabezpečených 
vektorov, ktoré útočníci z rados-
ťou využívajú. Boli sme svedka-
mi, ako veľmi vie nedostatočná 
bezpečnosť ohroziť kritickú in-
fraštruktúru, a to hovorím o kon-
krétnych kybernetických úto-
koch, ktoré zasiahli zdravotnícke 
zariadenia našich susedov počas 
najhoršieho obdobia. Telemedi-
cína je neoddeliteľnou súčasťou 
digitalizované zdravotníctva. 
Predstava, že lekár vie na zákla-
de zozbieraných dát z paciento-
vých IoT zariadení efektívnejšie 
určiť diagnózu či skontrolovať 
úspešnosť liečby, bude v blízkej 
budúcnosti bežnou praxou. 
A zdravotný stav povedzme pre-
zidenta či riaditeľa nadnárodnej 
korporácie môže byť pre určitú 
skupinu ľudí veľmi zaujímavý. 
Kybernetická bezpečnosť musí 
byť súčasťou digitálnej stratégie 
hneď od začiatku. V prípade 
IoT je problematická hlavne 
identifikácia a správa týchto za-
riadení. Skutočne máte prehľad 
o všetkom, čo je vo vašej sieti? 
Nemožno chrániť niečo, čo nám 
je neznáme.  Martin Vívodík,  
 bezpečnostný manažér Clico

komentár

Veríme falošným mýtom a spoliehame sa na minulosť
Aby som prešiel hneď k veci – 
pravidelne sa stretávam so situá-
ciou, že tému kybernetickej bez-
pečnosti nemá vedenie podnikov 
medzi prioritami. Spolieha sa na 
to, že „keby niečo“, IT manažér 
to nejak zvládne. No nezvládne. 
Je stále veľa podnikov, ktorých 
vedenie sa s kybernetickou bez-
pečnosťou ani len nezoznámilo 
a netuší, ako rýchlo môžu prísť 
o najcennejšie aktíva. Často sa 
stáva, že prvá aktivita vedenia 
príde až potom, keď ich už útoč-
ník stihol predbehnúť a zanechal 
za sebou, žiaľ, významné škody. 

Priemysel historicky nemal 
cieľ odolávať kybernetickým 
hrozbám aj preto, že súčasné vý-
robné linky a priemyselné systé-
my vznikali v období pred  
10 až 15 rokmi, keď bola aktivi-
ta útočníkov slabšia. Dnešné sys-
témy potrebujú reagovať na rá-
dovo zložitejšie a oveľa počet-
nejšie útoky hekerov. Čo im na 
to chýba?

Ak majú podniky zaviesť bez-
pečnostné opatrenia a monito-
rovať prostredie a možné úto-
ky, manažéri musia vedieť, čo 
presne chránia. Úplná, aktuálna 

a detailná evidencia kritických 
aktív podieľajúcich sa na výrob-
nom procese je nevyhnutná pod-
mienka aj pre spoľahlivý moni-
toring a implementáciu účinných 
bezpečnostných opatrení.

Kľúčový obranný prvok v bo-
ji proti hekerom je dobre za-
školený pracovník. A povedo-
mie o hrozbách, zraniteľnostiach 
systémov a odporúčaných bez-
pečnostných postupoch pri prá-
ci v priemyselnom prostredí je 
na nezaplatenie. Aj keď pri obra-
ne pred útočníkom potrebujeme 
aj technické prostriedky, vyško-

lený človek – používateľ zostáva 
rozhodujúcou oporou pri obra-
ne pred hrozbami kybernetickej 
bezpečnosti.

Ak sa v súčasnosti priemysel-
ný podnik rozhodne začať riešiť 
bezpečnosť, skôr či neskôr nara-
zí na financie. Nie je pravda, že na 
to treba extra ťažký plný mešec. 
Je veľa organizačných, ale aj tech-
nických bezpečnostných opatre-
ní, ktoré je možné zrealizovať aj 
s minimálnym rozpočtom. Hlav-
ne začnite.

Viaceré útoky sa útočníkom 
podarili práve preto, že linky 

a systémy nie sú dostatočne izo-
lované od internetu aj od ostat-
ného interného prostredia. Sys-
témy, ktoré o sebe poskytujú in-
formácie do verejnej siete, sú 
vystavené významnému riziku. 
Preto je nevyhnuté komuniká-
ciu s priemyselnými systémami 
zredukovať na nevyhnutné mini-
mum potrebné  
na samotný výrobný proces.

Útočníci sa často spoliehajú na 
to, že výrobné linky a priemyselné 
systémy nie sú „zaplátané“ a zne-
užívajú publikovanú zraniteľnosť. 
O zraniteľnostiach priemyselných 

systémov totiž informuje mnoho 
verejných zdrojov a odolnosť pro-
ti útočníkom je výrazne posilnená 
jedine vtedy, ak podnik systema-
ticky pláta tieto diery. 

Je veľa možností, ako okamžite 
začať s budovaním odolnosti prie-
myselného podniku proti útokom 
a výrazne tak znížiť riziko. No 
najväčším problémom však zostá-
vajú falošné mýty, ktorým veríme 
a bránia nám konať! 

 David Dvořák, 
 OT security špecialista  

 Asociácia kybernetickej  
 bezpečnosti

Internet  
of Things

Každú sekundu  
sa prvýkrát pripojí  

na internet  127
zariadení

pandémia výrazne zvýšila záujem 
o telemedicínu, v apríli 2020  

bol vo svete evidovaný 
medziročný nárast ľudí, ktorí ju 

využili, až o 43,5
percenta

nechránené zariadenia iot  
sú zvyčajne napadnuté do 5

minút
od pripojenia na internet

do konca roka 2021 bude na svete 
inštalovaných 35

miliárd zariadení IoT
V roku 2025 sa predpokladá

75,44
miliardy zariadení IoT

75
percent

prípadov kybernetických 
útokov sa uskutočňuje 

prostredníctvom routerov 

48
percent

firiem pripúšťa, že nie sú 
schopné odhaliť narušenie 

bezpečnosti iot zariadení v ich 
sieti

Zariadenia iot vygenerujú do roku 
2025 každý rok 79,4

zettabytu dát
Jeden zettabyte sa rovná  

1 000 000 000 000 000 000 000 
bajtov. Ak by ste počítali nonstop 

jedným číslom za sekundu, trvalo by to  
31 705 770 450 221,94 roku.

IoT zariadenia 
Smart  
Home

Smartfóny, chladničky, hodinky,  
požiarne alarmy, bezpečnostné 

zámky na dverách a bicykloch, me-
dicínske senzory, fitnes náramky, 

bezpečnostné systémy, meteostani-
ce, hlasoví asistenti, osvetlenie, 

ovládače, robotické vysávače, ka-
mery, zubné kefky, ďalšie domáce 

spotrebiče

induStriálne  
riešenia

roboty v skladoch,  
zváracie stroje, roboty vo výrobe 

Smart  
CitY

riešenia, kde zariadenia primárne  
komunikujú medzi sebou a následne 

systém vyhodnocuje dáta.  
patria sem parkovacie  

a environmentálne aplikácie  
či riadenie križovatiek.

umelá  
inteligenCia

telemedicína a zariadenia napojené  
na monitorovanie zdravotného stavu 

a následné vyhodnocovanie. riešenia 
vo výrobnej sfére, kde umelá inteligen-
cia dokáže s pripojením na iot senzor 
zariadenia vyhodnotiť nutnosť jeho vý-

meny ešte pred zlyhaním a priamo noti-
fikuje obsluhu.

Vladimír Palečka,  
špecialista na kybernetickú bezpečnosť,  

Aliter Technologies, a. s.
Zdroje: STATISTA.COM, Banking&finance, McKinsey Digita, 

IDC, NETSCOUT Threat Intelligence Report,  
Symantec, gemalto
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ktoré profesie nám chýbajú najviac

Ivan Makatura
generálny riaditeľ, Kompetenčné 
a certifikačné centrum  
kybernetickej bezpečnosti

kybernetická bezpečnosť má rôzne 
roly, ale nebudem osobný. odstú-
pim, zoberiem si vzorec a počítam: 
koho je najmenej, kde je priepasť 
a kde je najvyššia potreba? Zme-
riam, koľko trvá potrebná činnosť, 
napočítam opakovania a vychádza 
mi – najvyšší dopyt bude po mana-
žéroch kybernetickej bezpečnosti 
(metóda activity based Costing: 
prácnosť typických činností roly  
krát počet opakovaní požadova-
ných výstupov). 

Rastislav Janota 
riaditeľ, Národné centrum  
kybernetickej bezpečnosti SK-CERT 

najviac chýbajú manažéri kyberne-
tickej bezpečnosti v organizáciách. 
Synonymom je veľvyslanec bezpeč-
nosti voči zamestnancom, ale naj-
mä vedeniu organizácie. Je to rola, 
ktorá by mala ukazovať smer, viesť 
aktivitu firmy v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti dopredu. okolo neho 
by mala vznikať atmosféra pocho-
penia bezpečnosti. Manažér doká-
že identifikovať ďalšie chýbajúce 
profesie v každej organizácii.

Tomáš Hettych 
viceprezident, Asociácia auditu 
a kontroly informačných systémov 

ak chýba architekt informačnej bez-
pečnosti, organizácia väčšinou ne-
má stratégiu a rieši hlavne akútne 
incidenty. prostredie je rôznorodé, 
bez metriky, zdieľaných údajov 
a zlepšovania. ak chýba analytik, 
stráca sa schopnosť analyzovať in-
cidenty a riešiť problémy. teda sa 
bude len hasiť, ale bez zistenia prí-
činy. ak chýba manažér, neimple-
mentujú sa navrhované opatrenia 
a nezlepšuje sa úroveň kybernetic-
kej bezpečnosti. V malých a stred-
ných firmách by to mal zvládnuť je-
den manažér kybernetickej bezpeč-
nosti.

Martin Oczvirk
riaditeľ odboru informačnej  
bezpečnosti a certifikácie, Úrad  
na ochranu osobných údajov

trápi nás nedostatok technicky 
zameraných pracovníkov či už 

stredoškolského alebo vysoko-
školského štúdia.  ak sme aj 
v štátnom sektore kvalitného za-
mestnanca zlanárili, vždy bolo len 
otázkou času, kedy nám ho vyfú-
kol súkromný sektor. platové ná-
ležitosti sú, žiaľ, v štáte limitova-
né. kvalitné školenia sú pre štát-
nych zamestnancov takmer nedo-
stupné vzhľadom na nedostatoč-
ný rozpočet. 

Robert Mramúch
manažér kybernetickej  
bezpečnosti MH Teplárenský  
holding

V oblasti energetiky a utilít sú to 
s istotou profesie a špecializácie, 
ktoré sú zamerané na prevádzko-
vé technológie. Výrobné a riadia-
ce systémy sú cieľmi útočníkov 
čoraz častejšie. preto je potrebné 
zamerať sa na integráciu už exis-
tujúcich profesií a zároveň prehĺ-
biť náplne zamestnancov o úlohy 
a roly kybernetickej bezpečnosti. 
budeme tak môcť stavať na zák-
ladnom pilieri kybernetickej bez-
pečnosti – na ľuďoch. 

Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda  
Predstavenstva, Aliter  
Technologies, a. s.

Chýbajú nám ľudia vo všetkých 
oblastiach kybernetickej bezpeč-
nosti: od analytikov cez inžinie-
rov, administrátorov až po špecia-
listov, architektov a konzultantov. 
ponuka na trhu práce je veľmi ob-
medzená, a tak sú zamestnávate-
lia nútení vychovávať si vlastných 
odborníkov a dočasne kumulovať 
roly. Situácia sa nebude zlepšo-
vať ani v budúcnosti, keďže dopyt 
rastie rýchlejšie ako ponuka, 
a tak očakávam outsourcing tých-
to rolí smerom k špecializovaným 
spoločnostiam, ktoré budú vedieť 
efektívnejšie poskytovať služby 
v oblasti kybernetickej bezpeč-
nosti. 

Andrej Žucha
generálny riaditeľ,  
ALISON Slovakia

bezpečnosť je tímová práca. ani 
najviac certifikovaný profesijný bez-
pečnostný špecialista nič nezmôže 
bez ďalších, či už ide o administrá-
tora, analytika alebo audítora. pod-
statné je, aby používali pri tom, čo 
robia, nielen odborné znalosti, ale 
aj zdravý sedliacky rozum a dokáza-
li správne reagovať aj v najkritickej-
ších situáciách. a počet absolven-
tov v odbore it bezpečnosti nie je 
závratné číslo.

Roman Čupka
hlavný konzultant, výkonný riaditeľ, 
Flowmon Networks, Synapsa 
Networks

architekt kybernetickej bezpeč-
nosti. ich nedostatok je spôsobe-
ný najmä neochotou či nemožnos-
ťou organizácií zaplatiť ročnú od-
menu okolo 120-tisíc eur. na 
druhej strane to, čo trh u nás po-
núka, nie vždy reflektuje požiadav-
ky na adekvátne schopnosti 
a zručnosti. tie by mali obsahovať 
analytické, kritické, kreatívne 
a inovatívne myslenie. architekt 
musí vedieť riešiť komplexné prob-
lémy a výzvy, neustále sa vzdelá-
vať, rozumieť technológiám a mať 
skúsenosti s programovaním. Mu-
sí to byť tímový hráč, rešpektovaný 
líder a v súčasnosti sa počíta aj 
vplyv na sociálnych sieťach.

Vojtech Gáborík
riaditeľ úseku informačných  
technológií Prvá stavebná  
sporiteľňa

každá rola v tíme Cybersecurity má 
svoje nezastupiteľné miesto. Jed-
notlivé roly sa vzájomne dopĺňajú 
a spoločne pomáhajú napĺňať ciele 
v oblasti bezpečnosti. Všetci vieme, 
že na Slovensku je nedostatok špe-
cialistov pre takmer každú it rolu, 
konkrétne mne najviac chýbajú 
v operatíve. nedostatok špecialis-
tov pre Cloud Security posture Ma-
nagement a incident manažment 
a pokročilé hrozby vnímam veľmi 
kriticky.

Vladimír Mlynarčík
riaditeľ pre región Českej 
a Slovenskej republiky, Clico

naše skúsenosti zo slovenského, 
rovnako aj z českého trhu hovoria, 
že na strane koncových zákazní-
kov chýbajú odborníci na kyberne-
tickú bezpečnosť na všetkých po-
zíciách a úrovniach. Či už hovorí-
me o bezpečnostných analytikoch, 
systémových inžinieroch, alebo 
skúsených dizajnéroch bezpeč-
nostných politík.

Daniel Hetenyi
regionálny manažér, CyberArk 

bezpečnostní špecialisti a manažé-
ri sú úzkoprofilový tovar. Len v na-
šej firme máme otvorených viac 
ako sto pozícii globálne, kde je po-
trebná znalosť it bezpečnosti. na 
domácom trhu firmy hľadajú čoraz 
užšie špecializácie kvôli novým 
trendom v technológiách, ako je 
bezpečnosť ot sietí a devops secu-
rity architekti. a tiež je dopyt po ma-

nažéroch bezpečnosti, ktorí sú nie-
len strážcami rizík, ale aj ľuďmi, kto-
rí podporujú a umožňujú celkový 
rozvoj firmy.

Jaroslav Oster
súdny znalec, Infoconsult

predchádzajúce ankety jasne iden-
tifikovali aktuálnu potrebu akcelerá-
cie vzdelávania používateľov na 
všetkých úrovniach, nesporne jed-
nou z dominantne chýbajúcich pro-
fesií v nasledujúcich rokoch budú 
kvalifikovaní tvorcovia a realizátori 
vzdelávacieho obsahu – lektorské 
profesie zdatné v témach informač-
nej a kybernetickej bezpečnosti. tá-
to potreba je dlhodobo už teraz vidi-
teľná napríklad v školstve.

Ján Adamovský
riaditeľ bezpečnosti,  
Slovenská sporiteľňa

technologicky podkutý líder, ktorý 
je schopný ľudskou rečou vysvetliť 
kolegom, klientom, ale aj svojej 
mame, prečo je dôležité sa 
obozretne správať v digitálnom 
priestore. Zároveň rozumie širšie-
mu kontextu firmy a je schopný 
akceptovať fakt, že bez rizika sa 
podnikať nedá. Som presvedčený, 
že s pribúdajúcim počtom bezpeč-
nostných špecialistov rastie aj do-
pyt po lídroch, ktorí budú vedieť 
ich schopnosti správne usmerňo-
vať.

Tomáš Zaťko 
CEO, etický hacker, Citadelo

najviac chýbajú kvalitní bezpeč-
nostní manažéri. obrovské množ-
stvo podnikov ich ani nemá. ak 
má, tak často „to iba niekomu 
prischne“. ak sa má práca bez-
pečnostného manažéra vykonávať 
poriadne, tak ju musí vykonávať 
človek s kvalitným vzdelaním, prí-
pravou, holistickým prístupom 
a silnou podporou vrcholového ve-
denia.

Marián Trizuliak
architekt kybernetickej  
bezpečnosti  Západoslovenská 
distribučná, a. s.

Ja si myslím, že všetky. „bezpečá-
kom“ sa nestane študent alebo 
zamestnanec ukončením nejaké-
ho štúdia na univerzite. bezpečá-
kom sa človek stane postupom 
času, rôznymi okolnosťami a vý-
vojom. určite sa nájdu takí, ktorí 
snívajú o práci v kybernetickej 
bezpečnosti, avšak drvivá väčši-
na z nich netuší, čo to zahŕňa. Či 
už pravidelné znásilňovanie príka-

zového riadka, prehliadanie milió-
nov nič nehovoriach riadkov v lo-
goch, neustála obhajoba zmyslu-
plných požiadaviek na informač-
né systémy. práca je pestrá a už 
vôbec nie nudná.

 

Roman Varga
manažér kyber bezpečnosti,  
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.

Chýba nám Štátny dozorný a po-
radný orgán – štátny dpo (data 
protection officer). profesia, ktorá 
zhora zastreší prienik kyberbez-
pečnosti a problematiky ochrany 
osobných údajov. Za rok na Slo-
vensku v CoVid období registruje-
me veľa podporných it projektov, 
ktoré mali ratio a pretavovali skú-
senosti odborníkov. tieto boli  
veľakrát neúspešné, lebo ich ne-
bolo možné zhora štátnou autori-
tou a legislatívne podporiť. Jedno-
ducho, chýba možnosť efektívne 
odkonzultovať dosahy verejných 
(štátnych) it projektov.

Pavol Adamec 
výkonný riaditeľ oddelenia  
Riadenie rizík, KPMG Slovensko

Zdôraznil by som nedostatok kvalit-
ných manažérov bezpečnosti 
schopných sprostredkovať komuni-
káciu medzi vedením a technikmi. 
táto profesia musí identifikovať, čo 
je dôležité pre organizáciu a preložiť 
do jazyka it, čo, prečo a ako veľmi 
potrebujeme chrániť. títo experti by 
mali chápať význam technických 
slabín a vysvetliť vedeniu – nie stra-
šením, ale faktami – čo nastane, 
ak nevyvinieme aktivitu.

Henrich Šnajder
manažér IT bezpečnosti,  
Orange Slovensko, a. s.

Mimoriadne nám chýbajú dve ro-
ly. bezpečnostní softvéroví analy-
tici vo vývoji devSecops, keďže 
bezpečný softvér a jeho životný 
cyklus sú veľkou časťou úspechu, 
ako sa vyhnúť bezpečnostným in-
cidentom. potom sú to bezpeč-
nostní analytici pre manažment  
bezpečnostných incidentov a de-
finíciu nápravných a preventív-
nych opatrení.  bezpečnosť tele-
komunikačných technológií pred-
stavuje špecifický prienik viace-
rých kompetencií it, ip a teleko-
munikačných sietí a vyžaduje ši-
roké a hlboké znalosti. 

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti  
informačných systémov,  
Tatra banka 

Celý svet posledných dvadsať ro-
kov prežíva nástup digitalizácie. 
Slovensko zažíva rovnakú vlnu a je 
hladné po všetkých profesiách v in-
formačnej bezpečnosti. na zaplne-
nie potrebných miest sme veľa ne-
urobili a teraz potrebujeme rýchlo 
trénovať množstvo ľudí na rôzne 
pozície. Slovensku najviac chýbajú 
vzdelaní učitelia a tréneri, ktorí  do-
kážu kvalitne vychovávať dostatoč-
ne veľa odborníkov.

Ivan Kotuliak
dekan, Fakulta informatiky 
a informačných technológií  
STU Bratislava

najviac nám chýbajú učitelia a lek-
tori, ktorí sa aktívne venujú oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a ktorí 
by mohli ďalej vzdelávať svojich 
študentov, ale aj širšiu verejnosť. 
Je to oblasť, ktorá sa rýchlo a ne-
ustále vyvíja a mení. Širším vzdelá-
vaním dosiahneme lepšie povedo-
mie, ale aj ľahšiu implementáciu 
nutných postupov vrátane ochrany 
súkromných dát, ktorá je stále na 
veľmi nízkej úrovni. 

Jana Puškáčová 
manažérka útvaru Informačná  
bezpečnosť, MOL IT & Digital  
Slovensko

pozície v kybernetickej bezpeč-
nosti dnes bývajú úzko špecializo-
vané a navzájom nezameniteľné: 
ťažko si predstaviť, že by pe-
netračného testera dokázal bez 
problémov nahradiť správca 
firewallu, audítor či expert na 
cloudovú bezpečnosť. keďže ky-
bernetická bezpečnosť je veľmi 
dynamická oblasť, profesia, ktorá 
je kritická dnes, už zajtra nemusí 
byť prioritou. preto potrebujeme 
ľudí, ktorí sú zanietení „bezpečá-
ci“, majú prehľad a nevadí im, že 
musia na sebe stále pracovať, 
aby držali krok s dobou.

Richard Kiškováč 
bezpečnostný konzultant,  
Digital Systems, a. s.

V praxi je stále problémom včas-
ná detekcia kybernetických úto-
kov. takže najviac chýbajú analy-
tici kybernetickej bezpečnosti, 
zvlášť tí vysokokvalifikovaní pre 
proaktívnu detekciu pokročilých 
útokov. táto pozícia si vyžaduje 
komplexné znalosti informačných 
technológií aj taktík, techník a po-
stupov útočníkov a možností ich 
včasnej detekcie. Vzhľadom na 
komplexnosť aj napredujúcu digi-
talizáciu to bude dlhodobo nedo-
statková pozícia a jej nahradenie 
umelou inteligenciou nebude jed-
noduché.

anketa  
V kybernetickej bezpečnosti chýbajú všetky 
profesie a všade. Odpovede profesionálov však 
opisujú možnosti, kde začať a ako nastaviť priority.

Marcové vydanie prílohy  
Kybernetická bezpečnosť bude 

zamerané na vzdelávanie  
a budovanie personálnych  

kapacít v tejto oblasti.
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