
   

 

Projekt   
  

„Zabezpečenie komplexnej KB (kybernetickej bezpečnosti)  

v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy“   
  

je finančne podporený z EÚ prostredníctvom OPII.  
  

   

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti v bodoch, 

kde z auditu kybernetickej bezpečnosti vyplynul nedostatok alebo vykonanie realizácie určitej činnosti 

v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. 

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie aktuálne nemá implementované 

riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona o KB a zákona o ITVS. 

Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále 

zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a 

následne aj dopady bezpečnostných incidentov a preto je potrebné zvýšiť IT a kybernetickú 

bezpečnosť. Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti v NÚTPCHaHCH a zabezpečiť súlad so zákonom č.95/2019 Z. z. a 

č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance KyB s 

pomocou finančných prostriedkov z dopytovej výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Po implementácii projektu bude proces už zavedený a 

vykonávaný internými ľuďmi, predovšetkým vedúcim oddelenia informatiky a manažérom kybernetickej 

bezpečnosti. Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zvýšenie IT bezpečnosti. Vedľajším 

produktom je samozrejme aj lepšie spĺňanie zákonov č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z. 

Realizácia pozostáva z nasledujúcich aktivít:  

• Zabezpečenie dostupnosti, integrity a dôvernosti dát  

• Zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov  

• Zvýšenie odolnosti nemocnice pred kybernetickými hrozbami a útokmi  

Hlavné aktivity a ich časová následnosť:  

Aktivita Analýza a dizajn pozostáva z nasledovných častí:  

• analýza aktuálneho stavu a súladu s legislatívnymi požiadavkami,  

• inventarizácia a klasifikácia informačných aktív a kategorizácia IS a sietí,  

• analýza rizík a analýza dopadov,  

• zavedenie procesu riadenia rizík a procesu governance IB a KyB,  

• dodávka produktov definovaných na základe šablón MIRRI,  

• analýza zavedenia klientskeho nástroja (modulu) evidencie informačných aktív, ich klasifikácie a 

kategorizácie a riadenia rizík a incidentov,  

• preškolenie používateľov a špecialistov IT v IB a KyB  

Aktivita Implementácia a Testovanie pozostáva z customizácie a testovania offline klientskeho nástroja 

evidencie informačných aktív, rizík a incidentov – pričom ako základ sa použije open source modul 



Vládneho informačného systému kybernetickej bezpečnosti (VISKB). Tento sa v aktivite Implementácia 

a Testovanie prispôsobí na potreby našej organizácie.  

Aktivita Nasadenie pozostáva z nasadenia vyššie spomínaného offline klientskeho nástroja evidencie 

informačných aktív, rizík a incidentov.   

Miestom realizácie je areál NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy – Vyšné Hágy 1, 059 84 Vyšné Hágy.  

   

Predkladaný projekt a jeho aktivity budú realizované v termíne od 7/2022 do 9/2023.  

   

Výška zazmluvneného NFP je 159 925,84 €.  

   

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete 

na www.opii.gov.sk. 

Ďalšie informácie nájdete na www.mirri.gov.sk www.opvai.sk www.eufondy.sk 
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