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1. PREAMBULA
Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom
znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov; poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie.
Poslaním elektronického zdravotníctva (eHealth) je podpora plnenia poslania zdravotníctva prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií. Ich prostredníctvom umožňuje poskytovať zdravotníckym
pracovníkom a pacientom potrebné informácie v správnom čase a na správnom mieste vo všetkých etapách a
procesoch starostlivosti o zdravie občanov.
Nutnou podmienkou toho, aby elektronické zdravotníctvo plnilo svoje poslanie, je spoľahlivé fungovanie
zdravotníckych informačných systémov a adekvátna ochrana informácií a iných aktív, s ktorými elektronické
zdravotníctvo pracuje a na ktoré má jeho činnosť vplyv.
Bezpečnostná politika je základom riešenia bezpečnosti každého systému. eHealth v Slovenskej republike sa
realizuje prostredníctvom Národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len NZIS) a zdravotníckych
informačných systémov, ktoré s ním komunikujú. Táto bezpečnostná politika sa vzťahuje na NZIS a v primeranej
miere na jeho okolie.
Prevádzkovateľ NZIS, uvedomujúc si dôležitosť bezpečnosti eHealth prehlasuje bezpečnostnú politiku NZIS za
východiskový kľúčový komponent pre stanovenie celkového rámca riadenia bezpečnosti informačných aktív
NZIS a jej nadväzujúcou súčasťou sa stávajú detailné dokumenty popisujúce jednotlivé procesy a oblasti
informačnej bezpečnosti.
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2. Úvod
2.1

Národný zdravotnícky informačný systém a jeho okolie

Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného
centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej
základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia. NZIS
využíva služby informačných systémov verejnej správy aj súkromných organizácií.
Prepojenie NZIS s externými informačnými systémami sa realizuje prostredníctvom verejných sietí.
Okolie NZIS tvorí:
-

2.2

prostredie v ktorom NZIS pôsobí (prostredie produkčné, predprodukčné, integračné a ďalšie s
podpornou infraštruktúrou),
externé systémy, s ktorými bude NZIS komunikovať (IS verejnej správy, napr. registre ÚPVS, IS MZ
SR, ÚVZ, ÚDZS, IS ZP, IS PZS a ďalších subjektov komunikujúcich s NZIS vrátane ich používateľov
a bezpečnostného prostredia).

Účel a základné východiská dokumentu

Tento dokument spolu so Smernicou č. 1-2016 o vrcholovej bezpečnostnej dokumentácii vznikol pre potreby
vytvorenia jednotného rámca pre zaistenie bezpečnosti IS a NZIS, pre bezpečnostné politiky a na ne
naväzujúce bezpečnostné dokumenty jednotlivých subsystémov NZIS a okolia NZIS.
NZIS je Informačným systémom verejnej správy (ISVS) v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. Povinnou osobou a
prevádzkovateľom NZIS je Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len NCZI) 1.
Tento dokument je bezpečnostnou politikou NZIS vypracovanou v súlade s § 29 písm. a) Výnosu MF SR č.
55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a zohľadňuje aj požiadavky na prevádzku
a ochranu NZIS vyplývajúce zo zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre a požiadavky iných zákonov a
štandardov, najmä zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a bezpečnostných štandardov ISO/IEC
27001 a ISO/IEC 27002.

2.3

Oblasť pôsobnosti

Táto bezpečnostná politika spolu so Smernicou č. 1-2016 o vrcholovej bezpečnostnej dokumentácii definuje
požadovanú úroveň bezpečnosti IS a NZIS s osobitným dôrazom na ochranu osobných údajov, ktoré sa v ňom
spracovávajú a požiadavky postačujúce na dosiahnutie a udržanie tejto úrovne bezpečnosti:
1) na systém NZIS a NCZI ako jeho prevádzkovateľa,
2) na dodávateľov riešení pre NZIS,
3) na prenosové cesty a rozhrania tretích strán, ktoré komunikujú so systémom NZIS.
Bezpečnostná politika NZIS je záväzná pre všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na vývoji,
vytváraní, prevádzke, údržbe a využívaní systému NZIS a všetky fyzické a právnické osoby tretích strán, ktoré
pristupujú do prostredia NZIS.

1

§12 ods. 3 a) Zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
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2.4

Základné pojmy a definície

1. aktívum – čokoľvek, čo inštitúcia vlastní, používa, vytvára alebo poskytuje a čo má pre ňu hodnotu,
2. aktualizácia sw – nahradenie (časti) programového vybavenia novou verziou, ktorá spravidla
zachováva, prípadne rozširuje funkcionalitu predchádzajúcej verzie programového vybavenia, ale rieši
jej funkcionálne a bezpečnostné nedostatky,
3. analýza rizík - vyčíslenie rizík a ohodnotenie rizík,
4. anonymný občan – fyzická osoba, ktorej identita je neznáma, alebo nie je potrebné ju stanoviť (pre
poskytovanie vybraných služieb),
5. asymetrické šifrovanie – šifrovanie založené na dvojici šifrovacích kľúčov: súkromnom a verejnom.
Správa sa šifruje pomocou verejného kľúča príjemcu správy a ten si ju dešifruje pomocou svojho
súkromného kľúča. Verejný kľúč sa zverejňuje, súkromný pozná len jeho držiteľ a súkromný kľúč je
výpočtovo ťažké odvodiť zo známeho verejného kľúča,
6. audit bezpečnosti IS – forma jednorazového posúdenia/kontroly zhody aktuálneho stavu bezpečnosti
systému s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými bezpečnostnou politikou, štandardami,
normami alebo inými dokumentami relevantnými pre daný systém,
7. audítor – osoba vykonávajúca alebo schopná vykonať audit. Na vykonávanie bezpečnostného auditu
systému musí mať audítor potrebnú kvalifikáciu v informačnej bezpečnosti,
8. auditovateľnosť – vlastnosť vyjadrujúca sledovateľnosť aktivít entity (v systéme),
9. autentickosť (entity) – potvrdenie toho, že identita entity je totožná s tou, ktorá bola deklarovaná,
10. autentizácia – proces overovania alebo akt overenia deklarovanej identity nejakej entity,
11. autentizácia používateľa - proces overovania alebo akt overenia deklarovanej identity používateľa,
12. bezpečnosť NZIS – 1. stav NZIS, v ktorom systém a jeho komponenty fungujú v súlade
s bezpečnostnou politikou a aktíva systému sú chránené pred narušením dôvernosti, integrity
a dostupnosti. 2. opatrenia/aktivity smerujúce na dosiahnutie ideálneho stavu systému. Pozri
informačná bezpečnosť,
13. bezpečnosť sw – požiadavky na vývoj sw a ich naplnenie, ktoré zaručujú, že vyvíjaný sw je v súlade
so špecifikáciou a neobsahuje žiadne zraniteľnosti, ktoré by umožnili útok na systém, na ktorom bude
sw inštalovaný alebo údaje, ktoré sa pomocou neho budú spracovávať,
14. bezpečnostná politika – 1. vrcholový bezpečnostný dokument organizácie, schválený vedením
organizácie, v ktorom sa identifikujú relevantné bezpečnostné problémy organizácie, stanovia
bezpečnostné ciele a špecifikuje postup, ako tieto ciele dosiahnuť; 2. bezpečnostný dokument
upravujúci spôsob riešenia bezpečnostných problémov v nejakej oblasti (napr. ochrana prístupu,
šifrovanie, fyzická bezpečnosť) alebo systému,
15. bezpečnostné ciele – explicitné vyjadrenie toho, čo chce organizácia dosiahnuť po posúdení hrozieb
voči svojim aktívam, legislatívnych požiadaviek na ochranu aktív a podmienok, v ktorých sa jej aktíva
nachádzajú, resp. budú pôsobiť. Bezpečnostné ciele zároveň rámcovo stanovujú rozsah a spôsob
riešenia hlavných bezpečnostných problémov organizácie.
16. bezpečnostné mechanizmy – elementárne konkrétne riešenia, pomocou ktorých sa realizujú
bezpečnostné opatrenia
17. bezpečnostné opatrenie – činnosť, zariadenie, procedúra, mechanizmus alebo kombinácia
mechanizmov, ktoré eliminujú alebo minimalizujú možnosti vzniku, pôsobenia a/alebo následky
bezpečnostného incidentu
18. bezpečnostné posúdenie externých systémov – posúdenie toho, či externý systém spĺňa podmienky
na to, aby mohol komunikovať s NZIS bez toho, aby tým znížil úroveň bezpečnosti NZIS
19. bezpečnostné povedomie – chápanie potreby a základných princípov informačnej bezpečnosti
a schopnosť uplatňovať ich vo vlastnej činnosti
20. bezpečnostné požiadavky – 1. požiadavky týkajúce sa rozsahu a úrovne ochrany systému alebo jeho
aktív, vyplývajúce z legislatívy, alebo z relevantných hrozieb voči systému
21. bezpečnostné riziká – nenulová pravdepodobnosť naplnenia nejakých hrozieb
22. bezpečnostné smernice – bezpečnostné dokumenty nadväzujúce na bezpečnostnú politiku, ktoré
upravujú, akým spôsobom sa bude bezpečnostná politika presadzovať v nejakej oblasti
23. bezpečnostný incident – akákoľvek udalosť, ktorá má priamy alebo potenciálny dopad na bezpečnosť
systému/organizácie
24. bezpečnostný projekt - komplexné posúdenie bezpečnostných potrieb/požiadaviek na systém a návrh
spôsobu, ako im efektívne vyhovieť
25. bezpečnostný štandard – 1. medzinárodná norma riešiaca vybraný bezpečnostný problém (napr.
certifikáciu systémov, systém riadenia informačnej bezpečnosti, požiadavky na šifrovacie moduly
a pod.) 2. podzákonná norma stanovujúca požiadavky na zaistenie bezpečnosti systémov alebo

Národné centrum zdravotníckych informácií

7 / 20

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

informácií 3. bezpečnostný dokument organizácie rozpracovávajúci ustanovenia bezpečnostnej politiky
pre niektorú užšiu oblasť (napr. šifrovanie, heslá).
bezpečnosť prevádzky - politiky, procedúry, technológie a/alebo služby, ktoré sa používajú na
zaistenie toho, aby sa znížilo riziko bezpečnostných incidentov počas prevádzky systému
dopad – následky (väčšinou negatívne) naplnenia hrozby voči aktívu
dostupnosť - požiadavka, ktorej naplnenie znamená, že informácia, zariadenie alebo služba je k
dispozícii oprávnenej osobe vždy, keď o to požiada
dôvernosť - bezpečnostný atribút informácie, ktorého naplnenie znamená, že k obsahu údajov (k
informácii) nemá prístup nepovolaná osoba,
dvojfaktorová autentizácia – overenie identity tej istej entity dvoma nezávislými spôsobmi (na
základe nejakej znalosti tajnej informácie, vlastníctva autentizačného tokenu alebo biometrických
znakov u človeka)
eHealth – pozri elektronické zdravotníctvo
elektronická zdravotná dokumentácia – zdravotná dokumentácia vedená v elektronickej forme,
ktorá umožňuje automatizované spracovanie.
elektronické zdravotníctvo - označuje súbor štandardov, programov a projektov, systémov a služieb
v oblasti starostlivosti o zdravie občanov s využitím IKT
elektronický podpis – bezpečnostná funkcia založená na digitálnom podpise. Umožňuje chrániť
integritu a autentickosť podpísaného dokumentu a určiť identitu osoby, ktorá elektronický podpis
dokumentu vytvorila
eSO1 – informačný systém eSO1 je produktom projektu ESZ - Elektronické služby zdravotníctva, tvorí
základ a najvýznamnejšiu časť Programu implementácie eHealth, ktorého cieľom je podpora poslania
zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.
fyzická a objektová bezpečnosť – systém technických a organizačných opatrení na zabezpečenie
ochrany budov a priestorov pred nepovolanými osobami a pred neoprávnenou manipuláciou s
informačnými aktívami
hrozba - objektívna skutočnosť, ktorá môže využitím zraniteľnosti aktíva negatívne ovplyvniť činnosť,
stav alebo existenciu daného aktíva
identifikácia – proces alebo akt prezentovania identity nejakej entity
informačná bezpečnosť – 1. ideálny stav informačného systému, v ktorom na informačný systém
nepôsobia žiadne negatívne činitele, všetky komponenty informačného systému bezporuchovo fungujú
a procesy spracovania informácie prebiehajú korektne, spoľahlivo a bez omeškania; 2. aktivity
smerujúce k dosiahnutiu ideálneho stavu
informačné a komunikačné technológie - technické zariadenia a postupy slúžiace na automatizované
spracovanie, prenos a uchovávanie údajov
informačný systém – systém slúžiaci na spracovanie informácií (zväčša pomocou informačných
a komunikačných technológií)
informačný systém verejnej správy – informačný systém, ktorého vlastníkom (povinnou osobou) je
orgán alebo inštitúcia verejnej správy
integrita - bezpečnostný atribút informácie, ktorého naplnenie znamená, že údaje neboli modifikované
bez toho, aby to oprávnená osoba nebola schopná zistiť; integrita zariadení, systémov znamená, že
nedošlo k nepozorovanej zmene ich funkčnosti
IS – informačný systém
ISVS – informačný systém verejnej správy
klasifikácia aktív – rozdelenie aktív do tried podľa klasifikačných kritérií, vyjadrujúcich zameranie,
rozsah a úroveň ochrany požadovanej pre jednotlivé triedy. Klasifikácia aktív sa zakladá na dôsledkoch,
ktoré by narušenie aktíva malo pre systém alebo vlastníka systému.
klasifikácia informácie – pozri klasifikácia aktív
klasifikačná schéma – klasifikačné kritériá, klasifikačné triedy a metódy klasifikácie údajov podľa
daných klasifikačných kritérií
kontinuita činnosti – prevencia znižujúca riziko bezpečnostných incidentov, udržanie a/alebo čo
najrýchlejšia obnova kľúčových činností systému alebo organizácie v prípade, keď bezpečnostný
incident nastal
manažment kontinuity činnosti – činnosti zamerané na identifikáciu hrozieb voči aktívam
organizácie, návrh a implementáciu opatrení na zníženie rizík vyplývajúcich z hrozieb a návrh
a implementáciu opatrení na obnovenie činnosti organizácie v prípade, keď došlo k naplneniu hrozby
monitorovanie systémov – sledovanie a vyhodnocovanie vybraných aktivít v informačnom systéme
národný operátor eHealth – inštitúcia poverená realizáciou Programu implementácie eHealth - NCZI
Národný portál zdravia - Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a
objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s
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54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.
80.

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do
národného zdravotníckeho informačného systému.
NCZI – Národne centrum zdravotníckych informácií
nepopierateľnosť odoslania – bezpečnostná požiadavka, ktorej naplnenie znamená, že entita, ktorá
poslala nejakú správu nebude môcť poprieť, že to bola ona, čo ju odoslala.
nepopierateľnosť prijatia – bezpečnostná požiadavka, ktorej naplnenie znamená, že entita, ktorá
prijala nejakú správu nebude môcť poprieť, že ju prijala.
NZIS – Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v
správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve
určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je
aj Národný portál zdravia.
ohodnotenie rizík - posúdenie závažnosti vyčíslených rizík systému (organizácie) z hľadiska
organizácie.
okolie systému – všetko to, čo do systému nepatrí, ale má na jeho činnosť vplyv
opatrenie – technické, organizačné, právne alebo iné riešenie, ktoré úplne alebo čiastočne odstraňuje
zraniteľnosť aktíva, a/alebo znižuje pravdepodobnosť naplnenia hrozby a/alebo v prípade jej naplnenia
znižuje jej dopad na aktívum a organizáciu, ktorá ho vlastní,
operátor systému – odborne kvalifikovaný používateľ systému, ktorý zabezpečuje jeho činnosť, ale
spravidla nemá oprávnenia na menenie nastavení systému
oprávnenia – špecifikácia činností, ktoré môže entita v systéme vykonávať, toho, ktoré zdroje
a služby systému môže používať akým spôsobom, resp. v akom rozsahu
osobné údaje – údaje týkajúce sa konkrétnej osoby, z ktorých možno určiť jej identitu,
personálna bezpečnosť – politiky, procedúry, technológie a/alebo služby, ktoré sa používajú na
zaistenie toho, aby vlastní zamestnanci a zamestnanci tretích strán nezneužívali prístupové práva
k aktívam organizácie, resp. aby ich nevedomky nepoškodzovali z neznalosti
poistenec – osoba, ktorá je poistená v niektorej zdravotnej poisťovni
Potvrdenie o zhode – dokument vydaný NCZI, ktorý potvrdzuje, že externý systém NZIS spĺňa
požadované bezpečnostné požiadavky na pripojenie k NZIS
používateľ NZIS – 1. fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby NZIS, 2. správcovia, operátori
zabezpečujúci prevádzku NZIS (privilegovaní používatelia)
príjemca zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba využívajúca služby poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, najčastejšie pacient
prípustné riziko - riziko, ktorého úroveň je taká nízka, že náklady na jeho elimináciu alebo zníženie
presahujú hodnotu daného rizika
prístup – schopnosť a možnosť komunikovať so systémom alebo iným spôsobom používať
informácie, zdroje, služby alebo komponenty systému
riadenie informačnej bezpečnosti – systematický prístup k riešeniu bezpečnostných problémov
založený na vyhodnocovaní rizík, ktorý pozostáva zo zavedenia, implementácie, prevádzkovania,
monitorovania, udržiavania, revidovania a zlepšovania informačnej bezpečnosti
riziko - znamená mieru ohrozenia vyjadrenú strednou hodnotou dopadu hrozby na aktívum
škodlivý softvér – programový kód vytvorený za účelom vykonávania neautorizovaných aktivít
v systéme (napr. počítačový vírus, počítačový červ, logická bomba, Trójsky kôň, spyware) s cieľom
spôsobiť škodu, stratu alebo získať pre toho, kto ho použil, neoprávnené privilégiá v cudzom systéme
SOC – bezpečnostné dohľadové centrum (Security operations center) zriadené v NCZI
spracovanie informácií – získavanie, prenos, samotné spracovávanie, ukladanie archivácia a ničenie
informácií (údajov)
správa rizík - 1) proces identifikácie, ohodnocovania a riadenia (zmierňovania) rizík v informačných a
komunikačných systémoch, ktorého cieľom je redukovať’ riziká na úroveň primeranú hodnote aktív,
ktoré je potrebné chrániť’, 2) proces riadenia/kontroly udalostí, ktoré môžu mat’ negatívny vplyv na
zdroje systému
subsystém NZIS - časť informačného systému NZIS, ktorá funkčne vykazuje vlastnosti samostatného
systému, má svoje osobité poslanie a životný cyklus a sú k nemu vytvorené osobitné bezpečnostné
dokumenty
súkromnosť – bezpečnostný atribút údajov, ktorého naplnenie znamená, že jednotlivec má možnosť
rozhodovať o tom, komu a za akých podmienok umožní pristupovať údajom o svojej osobe/svojim
osobným údajom
symetrické šifrovanie – šifrovanie, pri ktorom sa na šifrovanie otvorených textov aj na dešifrovanie
šifrových textov používa ten istý šifrovací kľúč (tajný kľúč)
systém riadenia informačnej bezpečnosti – časť systému riadenia, ktorá využíva princípy a metódy
riadenia informačnej bezpečnosti
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81. účtovateľnosť aktíva – možnosť alebo schopnosť stanoviť zodpovednosť za narábanie s aktívom, t.j.
schopnosť identifikovať entitu, ktorá iniciovala nejaké aktivity, ktorých cieľom bolo dané aktívum, alebo
do ktorých bolo dané aktívum zapojené
82. údaje – forma zápisu informácie
83. údaje NZIS – 1. údaje spracovávané v NZIS, 2. všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v NZIS
84. únik informácií – bezpečnostný incident, pri ktorom dôjde k narušeniu dôvernosti údajov, t.j.
k informáciám obsiahnutým v údajoch získajú prístup osoby, ktoré na to nemajú oprávnenie
85. ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov
86. vlastník aktíva – osoba, ktorá má právo rozhodovať o aktíve a je zodpovedná za aktívum
87. vyčíslenie rizík – analytická činnosť zameraná na systém alebo organizáciu, ktorej výsledkom je
identifikácia
a. aktív systému (organizácie)
b. relevantných hrozieb voči aktívam systému (organizácie)
c. bezpečnostných požiadaviek na systém (organizáciu)
d. zraniteľností aktív
e. výpočet všetkých rizík vyplývajúcich z relevantných hrozieb voči aktívam systému (organizácie)
88. zdravotná informácia – informácia týkajúca sa zdravotného stavu jednotlivca, alebo skupiny ľudí
89. zdravotné údaje – údaje obsahujúce zdravotné informácie
90. zdravotnícky IS – IS, ktorý slúži na spracovanie informácií súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, riadenia alebo podpory činnosti inštitúcií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
91. zdravotnícky pracovník – je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie definované podľa
zákona č. 578/2004 Z. z.

2.5

Legislatíva

Súlad bezpečnostnej politiky so všeobecne záväznými právnymi predpismi














Bezpečnostná politika plní požiadavky zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy.
Bezpečnostná politika plní požiadavky na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom
č. 136/2014 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bezpečnostná politika plní požiadavky na ochranu NZIS, kladené na prvok kritickej infraštruktúry
podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
Rešpektuje ustanovenia zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v rozsahu potrebnom pre
realizáciu procesov v zdravotníctve a zákona o NZIS.
Rešpektuje Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Rešpektuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Rešpektuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.
Rešpektuje zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe.
Rešpektuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
Rešpektuje zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou.
Rešpektuje zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Rešpektuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Rešpektuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Súlad bezpečnostnej politiky s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami


Bezpečnostná politika NZIS je v súlade s Bezpečnostnou politikou MZ SR a štatútu Komisie MZ SR pre
riadenie informačnej bezpečnosti.
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3. CIELE V OBLASTI INFORMAČNEJ
BEZPEČNOSTI
3.1







3.2

BEZPEČNOSTNÉ CIELE
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku IS.
Zachovať dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov spracovávaných v IS s osobitným dôrazom na
ochranu osobných údajov v celom životnom cykle IS.
Trvale udržiavať potrebnú úroveň informačnej bezpečnosti v IS pri efektívnom využívaní vložených
prostriedkov.
Dodržiavať súlad s platnou legislatívou SR a záväznými požiadavkami bezpečnostných štandardov.
Zabezpečiť dôveryhodný vývoj a odovzdanie systému do prevádzky tak, tak aby bolo minimalizované
riziko neoprávneného prístupu zo strany dodávateľa IS resp. inej tretej strany a/alebo narušenie
integrity, dôvernosti vyvíjaného systému.
Zachovať dôveru odbornej aj laickej verejnosti v bezpečnosť spracovania informácií v IS.

BEZPEČNOSTNÉ CIELE NZIS

Bezpečnostné ciele NZIS sa delia na bezpečnostné ciele samotného NZIS, ciele jeho bezpečnostného okolia
a ciele, ktoré sú zabezpečované NZIS a jeho okolím. Bezpečnostná politika stanovuje bezpečnostné ciele pre
systémy NZIS, ktoré sú už v dobe jej platnosti zavedené do prevádzky, aj na systémy, ktoré sa ešte len vyvíjajú,
resp. budú vyvíjať.
Pre NZIS a subsystémy NZIS, ktoré sú v prevádzke:
1) Zachovať dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov a služieb v NZIS s osobitným dôrazom na ochranu
osobných údajov v zdravotných záznamoch.
2) Dodržiavať súlad s platnou legislatívou SR a záväznými požiadavkami bezpečnostných štandardov.
3) Minimalizovať dopady prípadných narušení NZIS systematickým riadením informačnej bezpečnosti
NZIS, vrátane zavedenia postupov riešenia bezpečnostných incidentov a plánov kontinuity činnosti.
4) Efektívnym využívaním dostupných zdrojov trvale udržiavať úroveň informačnej bezpečnosti v NZIS
primeranú významu jednotlivých aktív NZIS.
Pre vyvíjané komponenty a subsystémy NZIS:
1) Zabezpečiť dôveryhodný vývoj subsystémov a komponentov tak, aby vyvíjané subsystémy
a komponenty spĺňali požadované funkčné a bezpečnostné požiadavky v plnom rozsahu a na
požadovanej úrovni v celom životnom cykle vývoja.
2) Zaistiť, aby bolo počas vývoja, dodávania, inštalácie a zavádzania do prevádzky minimalizované riziko
neoprávneného prístupu zo strany dodávateľa IS, resp. inej tretej strany k údajom NZIS; riziko
narušenia integrity a dostupnosti subsystémov a služieb NZIS; narušenia integrity, dostupnosti
a dôvernosti údajov NZIS.
Bezpečnostné ciele okolia NZIS:
Vytvoriť a udržiavať bezpečné prostredie pre prevádzku NZIS (priestory, technická infraštruktúra).
Zaistiť personálnu a administratívnu bezpečnosť NZIS.
Budovať bezpečnostné povedomie používateľov NZIS,
Stanoviť právnu zodpovednosť za správu aj prístup k NZIS (minimálne u tých, ktorí môžu výrazne
ovplyvniť jeho bezpečnosť; t.j. správcov a operátorov, ale aj interných používateľov)
5) Premietnuť bezpečnostné požiadavky na NZIS do podmienok poskytovania služieb externými
dodávateľmi.

1)
2)
3)
4)

Ciele, ktoré je potrebné zabezpečiť koordináciou bezpečnostných riešení samotného NZIS a jeho okolia:
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1) Stanoviť a presadzovať povinné bezpečnostné požiadavky na externé systémy, komunikujúce s NZIS;
nepovoliť pripojenie externých systémov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť NZIS,
2) Vytvoriť bezpečnú komunikáciu NZIS s IS VS a inými externými systémami,
3) Sledovať vývoj medzinárodných zdravotníckych informačných systémov a zohľadňovať pri vytváraní
a prevádzke NZIS funkcionálne a bezpečnostné požiadavky týchto systémov tak, aby bolo možné
v prípade potreby prepojiť NZIS a tieto systémy.
4) Vytvoriť a zachovať dôveru odbornej aj laickej verejnosti v bezpečnosť NZIS a pripojenia k nemu.

3.3

SPÔSOB DOSAHOVANIA BEZPEČNOSTNÝCH CIEĽOV

Bezpečnostné ciele stanovené pre IS sa dosahujú najmä:


v oblasti prevádzky IS:
o zavedením systému riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s normami ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 27002,
o zabezpečením funkčnosti a zvyšovaním efektivity implementovaných bezpečnostných
mechanizmov,
o monitorovaním a vyhodnocovaním
úrovne bezpečnosti prevádzkovaného systému a
bezpečnostnej situácie vrátane riešenia narušení,
o monitorovaním aktivít v informačnom systéme a riešením narušení tejto bezpečnostnej politiky
(bezpečnostných incidentov),
o vypracovávaním a prehodnocovaním Správy o stave informačnej bezpečnosti NZIS,
o zabezpečením dôveryhodnej komunikácie s externými systémami založenej na preukazovaní
ich identity.



v oblasti vývoja:
o vykonávaním bezpečnostného testovania/verifikácie bezpečnosti vo všetkých vývojových
stupňoch systému a jeho komponentov,
o plánovanie kontinuity činností je súčasťou návrhu každého IS tak, aby v súlade s definovanou
stratégiou obnovy boli jasne deklarované a následne zabezpečené požadované časy obnovy
IS.



vo všeobecnosti:
o bezpečnostne relevantné rozhodnutia v oblasti architektúry, stanovení sily bezpečnostných
mechanizmov a výbere konkrétnych technických riešení sú na základe realizovanej a
schválenej analýzy rizík,
o kontrolnou činnosťou jednotlivých riadiacich pracovníkov,
o preškoľovaním zamestnancov a riadiacou činnosť manažmentu,
o bezpečnostným auditom,
o aktualizáciou bezpečnostnej politiky a interných predpisov.

Dosiahnutie bezpečnostných cieľov musí byť podporené najmä:





3.3.1

opatreniami v oblasti administratívnej bezpečnosti,
opatreniami v oblasti personálnej bezpečnosti,
opatreniami v oblasti fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
bezpečnosťou technických prostriedkov vrátane bezpečného prenosu údajov.

Spôsob dosahovania bezpečnostných cieľov NZIS

Na zaistenie plnenia príslušných bezpečnostných cieľov NCZI zavedie systém riadenia informačnej bezpečnosti
podľa medzinárodných noriem ISO/IEC 27001 a 27002.
Na zaistenie bezpečnosti vývoja, dodávania a zavádzania systémov, úprav existujúcich systémov dodávateľmi
NCZI stanoví povinný štandard a premietne jeho požiadavky do zmlúv s dodávateľmi.
Pre existujúce systémy (rovnako pre budúce rozšírenia NZIS) zabezpečí NCZI
1) analyzovanie potreby komunikácie externých systémov s NZIS,
2) vytvorenie kategorizácie externých systémov podľa úrovne oprávnení, ktoré majú na činnosť v NZIS,
3) stanovenie bezpečnostných požiadaviek pre jednotlivé kategórie systémov,
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4) uplatnenie bezpečnostných mechanizmov na strane NZIS na kontrolu dodržiavania bezpečnostných
požiadaviek (napr. autentizácia používateľov, vytváranie a vyhodnocovanie záznamov auditu,
používanie šifrovaného spojenia, elektronických podpisov a pod.).
NCZI vypracuje metodický materiál pre prevádzkovateľov externých systémov, ktoré majú komunikovať s NZIS,
obsahujúci pravidlá činnosti NZIS a zoznam bezpečnostných požiadaviek na externé systémy, ktoré musia
spĺňať, ak chcú využívať služby NZIS. NCZI musí vypracovať a zaviesť do praxe kontrolné mechanizmy (napr.
posúdenie zhody IS PZS s NZIS), sledovať pripravované bezpečnostné štandardy a odporúčania v eHealth
projektoch EÚ a včas na ne reagovať v celkovej architektúre NZIS a novo vyvíjaných systémoch.
Dôvera laickej a odbornej verejnosti v NZIS a elektronické zdravotníctvo sa bude budovať predovšetkým
spoľahlivou a bezpečnou prevádzkou NZIS. NCZI utváranie dôvery podporí:
1) poskytovaním informácií o vytváraní a činnosti NZIS, ako aj službách, ktoré poskytuje prostredníctvom
NPZ a masovokomunikačných prostriedkov,
2) osvetou a vzdelávaním používateľov (najmä zdravotníckych pracovníkov a správcov zdravotníckych
systémov komunikujúcich s NZIS).

3.4
3.4.1

KONTROLA A VYHODNOCOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH CIEĽOV
Spôsoby vyhodnocovania bezpečnostných cieľov

Vyhodnocovanie bezpečnostných cieľov sa vykonáva previerkou opatrení po jednotlivých líniách:











monitorovaním stavu systémov operátormi a administrátormi,
kontrolou dodržiavania prijatých opatrení riadiacimi pracovníkmi,
vyhodnocovaním bezpečnostných incidentov (účinnosť prijatých opatrení a kontrolných
mechanizmov),
vnútornou kontrolou prevádzkovateľa,
každoročným interným bezpečnostným auditom,
kontrolou externých systémov pracovníkmi NZIS v zákonom stanovenom rozsahu,
externými kontrolami z nadriadených orgánov,
nezávislým bezpečnostným auditom externou organizáciou jedenkrát za dva roky,
interným bezpečnostným testovaním projektovým tímom počas vývoja,
kontrolou vyvíjaných/dodávaných systémov pracovníkmi NCZI, MZ SR, alebo externými expertami
zameranou na:
o
o

3.4.2

bezpečnosť a kvalitu vývoja,
dodržiavanie funkcionálnych a bezpečnostných požiadaviek na vyvíjané/dodávané systémy
(napr. testovanie, certifikácia).

Kritéria na vyhodnocovanie dosahovania bezpečnostných cieľov

Kritéria vyhodnocovania bezpečnostných cieľov prevádzkovaného IS:




Kritériom na vyhodnocovanie dosiahnutých bezpečnostných cieľov je záverečná správa hodnotiaceho
bezpečnostného auditu bez závažných nedostatkov alebo vykonaný záznam k externej kontrole bez
vypracovania protokolu2.
Výrok externého audítora k bezpečnosti IS bude zverejňovaný.
Bezpečnostné ciele sa musia premietnuť do činnosti prevádzkovateľa NZIS, prevádzkovateľ NZIS
bude raz ročne predkladať správu o ich plnení MZ SR.

Kritéria vyhodnocovania bezpečnostných cieľov počas vývoja predstavujú:



2

Kvalitatívne kritéria na produkty projektu
Výsledky bezpečnostného testovania z pohľadu závažnosti chýb ktoré nesmú ohroziť splnenie
bezpečnostných cieľov definovaných v tejto politike.

§ 13 zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
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Spôsob priebežného hodnotenia adekvátnosti bezpečnostných cieľov

3.4.3

Spôsoby priebežného hodnotenia ich adekvátnosti sa odvíjajú od hodnotenia dosahovania konkrétneho
bezpečnostného cieľa.
Manažér bezpečnosti IS priebežne hodnotí adekvátnosť bezpečnostných cieľov.
Adekvátnosť bezpečnostných cieľov je hodnotená priebežne všetkými riadiacimi pracovníkmi a gestormi
aplikácií a stav je jedenkrát za pol roka nahlasovaný bezpečnostnému manažérovi.
Bezpečnostný výbor NZIS prerokuje stav adekvátnosti bezpečnostných cieľov.

3.4.4
cieľov

Spôsob kontroly postupov využívaných na dosahovanie bezpečnotných

Kontrola dosahovania bezpečnostných cieľov je hlavným bodom náplne vykonávania vnútornej kontroly
a bezpečnostného auditu. Kontrola sa vykonáva plánovite na základe vypracovaného plánu kontrol
v príslušnom kalendárnom roku.
Spôsob kontroly postupov využívaných na dosahovanie bezpečnostných cieľov bude stanovený v stratégii
postupu určeného (vybraného) externého audítora.
V prípade vývoja systému je kontrola dosahovania bezpečnostných cieľov požadovaných od systému
vykonávaná formou testov. Testovacie scenáre musia byť v súlade s relevantnými bezpečnostnými cieľmi tejto
politiky.

4. ÚLOHA A VYHLÁSENIE PODPORY VEDENIA PRI
ZAISŤOVANÍ INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI






Vedenie si je vedomé úlohy IS pri napĺňaní programu implementácie eHealth a potreby zaistenia
požadovanej úrovne informačnej bezpečnosti.
Vedenie sa plne stotožňuje so základnými cieľmi informačnej bezpečnosti a zaväzuje sa vytvárať na ich
dosiahnutie potrebné personálne, organizačné, právne, materiálne a technické podmienky.
Vedenie zabezpečí materiálne, technické a personálne podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto
bezpečnostnej politiky.
Vedenie pre zabezpečenie ochrany IS bude vyžadovať aby v každej právnickej osobe, ktorej informačný
systém bude pripojený k IS, adekvátnu podporu bezpečnosti a kontaktnú osobu na riešenie vzniknutých
problémov v rámci prepojenia systémov.
Vedenie deklaruje touto bezpečnostnou politikou svoju stratégiu trvalého zlepšovania informačnej
bezpečnosti ako neoddeliteľnú súčasť všetkých riadiacich procesov IS.

5. Zodpovednosti a povinnosti
5.1 URČENIE VŠEOBECNÝCH A ŠPECIFICKÝCH ZODPOVEDNOSTÍ A
POVINNOSTÍ
5.1.1

Všeobecné povinnosti v oblasti informačnej bezpečnosti

Všetci pracovníci NCZI a tretích strán, ktorí pristupujú k IS, vyvíjajú ho, spravujú ho alebo s ním pracujú sú
povinní:





dodržiavať túto bezpečnostnú politiku, príslušné prevádzkové a bezpečnostné predpisy,
všestranne chrániť aktíva IS, s osobitným dôrazom na osobné údaje,
chrániť identifikačné a autentizačné údaje alebo predmety,
používať informačné systémy IS len pod vlastnou identitou,
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dodržiavať pokyny príslušných správcov,
oznamovať bezpečnostné udalosti, resp. potenciálne udalosti, odhalené zraniteľnosti IS alebo iné
bezpečnostné riziká príslušným správcom.

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú komponenty a subsystémy NZIS sú povinné:
1) dodržiavať ustanovenia zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov,
2) presadzovať a dodržiavať túto bezpečnostnú politiku v rámci svojej organizácie,
3) zabezpečiť poučenie svojich zamestnancov o požiadavkách tejto bezpečnostnej politiky,
4) spolupracovať pri riešení bezpečnostných incidentov v rámci NZIS.

5.1.2

Špecifické povinností

Na zabezpečenie riadenia a kontroly úrovne/stavu informačnej bezpečnosti IS sú vytvorené nasledujúce pozície
(role):
Manažér bezpečnosti IS zodpovedá za:
a. presadzovanie a kontrolu dodržiavania bezpečnostných zásad v prostredí IS,
b. vypracovanie a aktualizáciu zoznamu minimálnych bezpečnostných požiadaviek na zaistenie ochrany aktív
IS pre jednotlivé klasifikačné úrovne,
c. vypracovanie a aktualizáciu metodiky pre analýzu rizík prostredia IS,
d. vypracovanie a realizáciu programu budovania bezpečnostného povedomia v štruktúre IS,
e. zabezpečenie podkladov pre vypracovanie Správy o stave informačnej bezpečnosti NZIS,
f. vyhodnocovanie informácií z monitorovania a posudzovania bezpečnostných incidentov a odporúča
vhodné opatrenia pre identifikované bezpečnostné incidenty.
Všetky role definuje v Smernici č. 1-2016 o vrcholovej bezpečnostnej dokumentácií príloha „organizácia
informačnej bezpečnosti”.

5.1.3

Stanovenie pozícií manažmentu informačnej bezpečnosti

Manažment NCZI vo svojich úlohách plní úlohy manažmentu bezpečnosti IS. Na podporu plnenia úloh
bezpečnosti využíva prácu bezpečnostného výboru NZIS.

5.1.4

Bezpečnostný výbor NZIS

Na zaistenie bezpečnosti NZIS zriadilo NCZI „Bezpečnostný výbor NZIS“, ktorý je metodicky riadený
Bezpečnostnou komisiou MZ SR. Sídlom Bezpečnostného výboru NZIS je NCZI
Bezpečnostný výbor NZIS zodpovedá za:
1) prípravu ročnej Bezpečnostnej správy NZIS pre potreby MZ SR,
2) posudzovanie Bezpečnostnej politiky NZIS a Smerníc týkajúcich sa informačnej bezpečnosti NZIS,
3) prerokovanie bezpečnostných incidentov NZIS.

5.2 URČENIE POVINNOSTI PRE ZAISTENIE NENARUŠENIA
INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti musia byť uvedené v jeho pracovnej zmluve každého zamestnanca
podieľajúceho sa na správe alebo pracujúceho v prostredí IS.
V zmluvách s tretími stranami musia byť uvedené všetky bezpečnostné požiadavky na zabezpečenie činností
tretích strán v IS. Prístup tretích strán k osobným údajom v rámci IS nie je umožnený. Prístup k autentizačným
údajom IS je umožnený len v procese vývoja a testovania systému. Porušenie týchto opatrení pre tretiu stranu
má za následok sankcie až do úrovne ukončenie spolupráce s ňou.
Činnosť tretích strán v rámci IS musí byť monitorovaná a o tejto činnosti vydávaná správa ako súčasť
bezpečnostnej správy NZIS.
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6. URČENIE POŽIADAVIEK NA INFORMAČNÝ
SYSTÉM VEREJNEJ SPRÁVY
6.1 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH
PRÁVNYCH PREDPISOV
So všeobecne záväzných právnych predpisov sú určujúce nasledujúce požiadavky:



Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov podľa zákona č.136/2014 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Dodržiavanie legislatívy SR.

6.2 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z VNÚTORNÝCH PREDPISOV A JEJ
ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV
Na IS (eSO1) bude potrebné zabezpečiť certifikáciu podľa podmienok SMIB (ISO/IEC 27001).

6.3 VEDENIE A AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU
Pri vývoji každej aplikácie podporujúcej prevádzku IS, vytvorenú v rámci projektu alebo existujúcu musí byť pri
preberaní do prevádzky vypracovaná:




používateľská dokumentácia,
administrátorská dokumentácia,
prevádzková dokumentácia.

Popis obsahu jednotlivých dokumentácií určí interný predpis vývoja subsystémov IS.
Mimoriadne zmeny a aktualizácia dokumentácie sa vykonávajú na základe akejkoľvek implementácie zmien,
aktualizácie a vylepšení IS. Pravidelná revízia dokumentácie sa vykonáva jeden krát ročne.

7. URČENIE ROZSAHU A ÚROVNE OCHRANY IS
(ESO1) A HODNOTENIA SLABÝCH MIEST
A OHROZENÍ
7.1

ROZSAH A ÚROVEŇ OCHRANY IS (ESO1)

Na zabezpečenie ochrany pred neautorizovaným prístupom k osobným údajom, autentizačným údajom a na
zabezpečenie integrity prevádzkového prostredia budú prevádzkové, testovacie a vývojové prostredia
navzájom fyzicky oddelené. Na splnenie tejto úlohy musí byť zabezpečené aj oddelenie používateľských
a správcovských účtov v jednotlivých prostrediach.
Ochrana IS sa zabezpečuje v celom jeho životnom cykle od vývoja, jeho nasadenia, prevádzky až po jeho
likvidáciu. V procese vývoja a testovania IS je zakázané spracovávať reálne osobné údaje. V prípade ak je
potrebné v procese testovania modulu IS jeho pripojenie na verne prístupné siete, musí byť zabezpečené
fyzické oddelenie technických prostriedkov tohto modulu od ostatných systémov IS.
Na určenie spôsobu ochrany informácií je osobitným predpisom v Smernici č. 1-2016 o vrcholovej
bezpečnostnej dokumentácii vypracovaná klasifikačná schéma zohľadňujúca dostupnosť, dôvernosť a integritu
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údajov. Zároveň sú v nej stanovené bezpečnostné požiadavky na jednotlivé kategórie údajov tejto klasifikačnej
schémy a pre jednotlivé kategórie vypracované mechanizmy ochrany.
Ochrana IS (eSO1) je riešená ochranou do hĺbky kombináciou prevenčných, detekčných a eliminačných
opatrení s aplikovaním princípu budovania čínskych múrov (napr. zábran pre neriadený tok dát v
multiagendovom spracovaní osobných údajov).
Mechanizmy ochrany pri spracovávaní osobných údajov IS (eSO1):









7.2

Oddelené spracovávanie demografických údajov a zdravotných údajov.
Prenos osobných údajov na úrovni point-to-point zabezpečené tak, aby nedošlo k narušeniu dôvernosti
a integrity osobných údajov pri prenose.
Prenos osobných údajov zabezpečený tak, aby bolo možné overiť zachovanie ich integrity po prenose.
Realizovaná segmentácia prostredia do bezpečnostných zón na úrovni siete s definovanými
prestupnými bodmi medzi zónami (tzv. choke points).
Ochrana pred únikom informácií (Data Loss Prevention).
Databázy a dátové úložiská obsahujúce osobné údaje konfigurované tak, aby aj pri využití, zneužití, či
kompromitácii prístupových práv oprávnených osôb na úrovni správcov, bolo riziko masového úniku
osobných údajov čo najmenšie.
Zabezpečené vyjadrenie súhlasu pacienta s možnosťou čítania jeho zdravotných záznamov
zdravotníckym pracovníkom využitím subsystému pre tzv. „Consent Management“.
Funkcionalita systému je navrhnutá tak, aby k osobným údajom osobitnej kategórie mali prístup iba
identifikované a autentifikované entity vystupujúce v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.

HODNOTENIE SLABÝCH MIEST A OHROZENÍ

Navrhnuté riešenie IS (ESO1) je vytvorené na základe vykonanej analýzy požiadaviek a analýzy rizík. Návrh IS
(ESO1) bude upravený, prípadne doplnený tak, aby bola dosiahnutá čo najefektívnejšia implementácia a
akceptovateľná miera bezpečnostného rizika.
Mechanizmom na hodnotenie slabých miest IS (ESO1) je vykonávanie analýzy rizík. V procese vývoja sa
vykonáva analýza rizík na začiatku vývoja aplikácie a po ukončení jej vývoja. V prevádzke sa vykonáva analýza
rizík pravidelne.
Podporným mechanizmom na zabezpečenie vhodného zdroja informácií je vytvorenie manažmentu incidentov
a manažmentu problémov pre IS (ESO1).
Monitorovanie bezpečnosti je realizované na tento účel vytvoreným Bezpečnostným dohľadovým centrom
(SOC) zriadeným v NCZI.
Verifikáciu bezpečnosti overuje každoročný audit informačnej bezpečnosti. Hodnotenie slabých miest je
súčasťou kontrolných mechanizmov v rámci IS (ESO1).

8. MANAŽMENT RIZÍK
Metodickým rámcom analýzy rizík pre IS (ESO1) je kvalitatívna analýza rizík vychádzajúca z ISO/IEC 27005
s podmienkou detailnej analýzy pre kritické aktíva.

8.1

RÁMEC MANAŽMENTU RIZÍK

Rámec pre manažment rizík je založený na priebežných činnostiach:







Identifikácia aktív,
Identifikácia hrozieb,
Analýza a hodnotenie rizík,
Formulácia bezpečnostných opatrení,
Implementácia bezpečnostných opatrení a ich správa,
Monitorovanie bezpečnosti a hodnotenie stavu,
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Audit bezpečnosti.

Výdavky na bezpečnostné opatrenia musia korešpondovať potenciálnym stratám v dôsledku výskytu rizík
(finančne alebo iným spôsobom kvantifikovateľným).
Celý proces hodnotenia rizík prebieha na viacerých úrovniach a v rôznej miere detailu. V prípade hrozieb
pôsobiacich na dôvernosť osobných údajov je miera detailu najmenšia.
Pre manažment rizík súvisiacich s osobitnou kategóriou osobných údajov je aplikovaný princíp ALARA (as low
as reasonably achievable).

8.2

KRITICKÉ AKTÍVA

Kritickými bezpečnostnými aktívami v IS sú:





Osobné údaje,
Osobitná kategória osobných údajov,
Autentizačné údaje,
Konfiguračné údaje bezpečnostných prvkov IS.

Hrozbami pôsobiacimi na kritické aktíva sú:




Narušenia dôvernosti,
Narušenie dostupnosti,
Narušenie integrity.

Analýza rizík musí všetky kritické aktíva prehodnotiť osobitne z hľadiska možnosti narušenia ich dôvernosti,
dostupnosti a integrity zohľadňujúc pri tom rôzne zdroje uvedených hrozieb a rozsah možného narušenia
(dopad hrozby).

8.3

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE RIZÍK.

Prijatie väčšieho ako nízkeho rizika je možné len v tom prípade, ak neohrozuje dôvernosť osobných údajov
alebo informácií zabezpečujúcich prístup k osobným údajom.
Nie je prípustné akceptovať riziká ohrozujúce integritu a dôvernosť osobných údajov a taktiež riziká spôsobujúce
zdravotnú ujmu osôb, ktorých údaje sú v rámci IS spracovávané.

8.4

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKTÍVA

Konkrétna zodpovednosť za jednotlivé aktíva je definovaná v Smernici č. 1-2016 o vrcholovej bezpečnostnej
dokumentácii.

9. AUDIT
9.1

AUDIT INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Cieľom auditu bezpečnosti IS je najmä:
 hodnotenie napĺňania navrhovaných/zavedených bezpečnostných opatrení,
 posudzovanie dostatočnosti, účinnosti a využívania bezpečnostných opatrení,
 iniciovanie návrhov nových bezpečnostných opatrení a reakcií na prípadné havarijné situácie alebo
bezpečnostné incidenty,
 poskytovanie podpory výkonu procesov riadenia a implementácie informačnej bezpečnosti,
 posúdenie naplnenia právnych požiadaviek, ktoré vyplývajú z právnych predpisov súvisiacich s
informačnou bezpečnosťou.
Interný audit bezpečnosti vykonáva interný audítor, ktorý musí byť certifikovanou osobou na vykonávanie
bezpečnostných auditov informačných systémov.
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Externý audit vykonáva právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na túto činnosť a kvalifikačné
predpoklady.
Periodicita výkonu interného auditu bezpečnosti IS (ESO1) po ich zavedení do rutinnej prevádzky je stanovená
v intervale minimálne jeden krát za kalendárny rok a pre externý je to jeden krát za dva roky.

9.2

AUDITNÉ ZÁZNAMY

Bezpečnostný mechanizmus IS (ESO1) zabezpečí, aby boli v príslušných IS zaznamenané a následne uložené
všetky bezpečnostne relevantné informácie o udalostiach a realizovaných transakciách tak, aby bolo možné
preukázať, že dané udalosti v danom čase a danom rozsahu prebehli.
Mechanizmus auditných záznamov zabezpečuje, aby občan mal informácie o všetkých transakciách, ktoré
prebehli s jeho osobnými údajmi s tým, že záznamy o transakciách s osobnými údajmi sa vytvárajú aj na zásahy
do osobných údajov na úrovni autorizovanej osoby typu správca.
Auditné záznamy sú zabezpečené proti náhodnému prepisu a prístupu neautorizovaných osôb. Auditné
záznamy sa nesmú stať úložiskom osobných údajov.
Podrobnosti budú o rozsahu a správe auditných záznamov budú uvedené v internom predpise IS (ESO1).

10. ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV
Pre zálohovanie údajov IS (eSO1) sú vytvorené operačné smernice s určením rozsahu údajov, periodicity
spôsobu a ďalších náležitostí, podľa Smernice č. 1-2016 o vrcholovej bezpečnostnej dokumentácii.
V produkčnom prostredí sa ochrana voči výpadku zaistí synchrónnou vzdialenou replikáciou primárneho
dátového úložiska na záložne dátové úložisko. Záložné dátové úložisko slúži na zabezpečenie prevádzkovej
zálohy a vytvorenie archivačnej zálohy vymedzených údajov. Všetky dáta sú zálohované na páskové média.

11. ZACHOVANIE KONTINUITY ČINNOSTI
1) Pri zaisťovaní kontinuity činnosti informačných procesov a IS, sa uplatňuje holistický prístup; t.j. sú
zohľadňované potreby NCZI, činnosti, ktoré vykonáva, podmienky okolia a IS.
2) Sú identifikované činnosti, ktoré sa musia vykonávať nepretržite a systémy, na ktorých tieto činnosti
závisia.
3) Je vykonávaná kvalitatívna analýza rizík na to, aby stanovila úroveň kritickosti systému a určila, pre
ktoré systémy je potrebné plánovanie kontinuity činnosti.
4) Pre každý systém alebo činnosť, pre ktoré z analýzy rizík vyplynula potreba plánovania kontinuity
činnosti, sa vypracovávajú plány zachovania kontinuity činnosti, primerané úrovni kritickosti systému,
alebo činnosti, s ktorou daný systém súvisí.
5) Každý z plánov kontinuity činnosti bude periodicky testovaný, revidovaný a aktualizovaný.
Manažment kontinuity činnosti NZIS vychádza zo zásady, že výpadok ktorejkoľvek zo služieb NZIS ako aj
NZIS ako celku nesmie zabrániť poskytnutiu zdravotnej starostlivosti. Táto zásada musí byť uplatňovaná pre
všetky subsystémy a komponenty NZIS. Doba obnovy služieb NZIS a následne jednotlivých subsystémov a
komponentov zabezpečujúcich tieto služby je stanovená na základe analýzy dopadov (BIA – Business Impact
Analysis).
Manažment kontinuity činnosti je vypracovaný pre každý subsystém NZIS a je zdokumentovaný v príslušnej
bezpečnostnej dokumentácií.
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12. MONITOROVANIE BEZPEČNOSTI A
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
Monitorovanie bezpečnosti IS (eSO1) je vykonávané osobitným pracoviskom - Bezpečnostným dohľadovým
centrom. Ako hlavný technologický komponent pre monitorovanie je použitý SIM, umožňujúci centrálne
monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti. Monitorovanie IS a jeho okolia je on-line nepretržitý (v režime
24x7) realizovaný multiúrovňovo (úroveň sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry, OS, databáz a aplikácií),
vyhodnocovaný s identifikovaním podozrivých aktivity a bezpečnostných incidentov klasifikovaných a pri
prekročení definovaného prahu závažnosti eskalovaných v súlade s definovanými eskalačnými procedúrami.
Prístup správcov eSO1 bude umožnený iba v rozsahu na potreby správy určených komponentov a iba po ich
úspešnej 2-faktorovej autentizácii.
Aktualizácie softvéru budú vykonávané na základe operatívnej analýzy rizík, pričom monitorovanie aktuálnych
hrozieb a zraniteľností, ktoré sú vstupom do analýzy rizík sú vykonávané kontinuálne v režime 24x7.

13. AKTUALIZÁCIE A REVÍZIE BEZPEČNOSTNEJ
POLITIKY
Revíziu Bezpečnostnej politiky NZIS zabezpečuje manažér bezpečnosti IS spravidla každé dva roky.
Revízia je vykonávaná tiež na základe výsledkov bezpečnostného auditu alebo ako dôsledok významnej zmeny
bezpečnostných potrieb IS, vyvolané zmenou legislatívy, spoločenských alebo technologických podmienok.
Všetky zmeny musia byť včas a riadne premietnuté do súvisiacich procesov a dokumentácie. Prijaté zmeny
slúžia ako podklady na aktualizáciu existujúcej a prípravu novej dokumentácie IS.
Za prípravu, spracovanie a revíziu internej bezpečnostnej dokumentácie zodpovedá manažér bezpečnosti
IS. Za súlad bezpečnostnej dokumentácie s Bezpečnostnou politikou IS zodpovedá manažér bezpečnosti IS,
ten dohliada aj na súlad internej dokumentácie s bezpečnostnými štandardmi a normami.

14. Nadväzné dokumenty
V rámci realizácie bezpečnostnej politiky boli prijaté bezpečnostné predpisy v prílohe Smernice č. 1/2016 o
vrcholovej bezpečnostnej dokumentácii, za vypracovanie ktorých je zodpovedný manažér bezpečnosti IS
(eSO1).

Národné centrum zdravotníckych informácií
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