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1 Úvod do riešenia bezpečnostných 

incidentov 

Zásadným pojmom pre oblasť kybernetickej bezpečnosti je 

bezpečnostný incident. V zmysle §3 písm. j) Zákona č. 69/2018 Z. z. 

o kybernetickej bezpečnosti sa kybernetickým bezpečnostným 

incidentom rozumie akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia 

bezpečnosti siete a informačného systému, alebo porušenia bezpečnostnej 

politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na kybernetickú 

bezpečnosť alebo ktorej následkom je: 

1) strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity 

systému, 

2) obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo 

digitálnej služby, 

3) vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby 

alebo digitálnej služby alebo 

4) ohrozenie bezpečnosti informácií. 

 

Právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov explicitne 

neupravuje definíciu bezpečnostného incidentu, ale poukazuje na nutnosť 

jeho riešenia. V recitáli 49 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší 

smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)1 sa spomínajú tímy na riešenie 

bezpečnostných incidentov a ich činnosť ako súčasť zabezpečenia ochrany 

osobných údajov. Druhým miestom je článok 32 GDPR, ktorý sa venuje 

bezpečnosti spracúvania osobných údajov. V rámci tohto článku sa medzi 

bezpečnostné opatrenia zaraďuje aj „schopnosť včas obnoviť dostupnosť 

osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 



incidentu“. Z týchto ale aj iných ustanovení GDPR je možné usúdiť, že 

právna úprava nielenže počíta s riešením bezpečnostných incidentov, ale si 

ho priamo vyžaduje.   

V rámci tejto kapitoly budeme používať všeobecnejší pojem, ktorý je 

možné odvodiť od názvu tímov na ich riešenie (tímy na riešenie 

počítačových bezpečnostných incidentov - CSIRT), a to počítačový 

bezpečnostný incident. Ten môžeme definovať ako „porušenie alebo 

bezprostrednú hrozbu porušenia pravidiel počítačovej bezpečnosti, 

prijateľných zásad používania alebo štandardných bezpečnostných 

postupov“2. Používaním tohto pojmu z praktického hľadiska rozšírime oblasť 

kybernetickej bezpečností o tie časti informačnej bezpečnosti, ktoré 

kybernetickou bezpečnosťou nie sú pokryté3. Ide takto o širšie poňatie 

problematiky bezpečnostných incidentov, čo umožní lepšie spracovanie 

danej problematiky. 

 

 
2 CICHONSKI P. et al.: Computer security incident handling guide. NIST Special Publication, 

2012, 800.61: 1-147. 
3 International Organization for Standardization, International Electrotechnical 

Commission. ISO/IEC 27032:2012 - Information technology — Security techniques — 

Guidelines for cybersecurity 



2 Proces riešenia bezpečnostných incidentov 

V rámci tejto kapitoly sa bližšie zameriame na samotný proces 

riešenia bezpečnostných incidentov. Bližšie rozoberieme prístupy k riešeniu 

bezpečnostných incidentov a následne bližšie popíšeme všeobecný procesn 

ý postup. 

 

2.1 Pojem riešenia bezpečnostného incidentu 

Podľa článku 4 (8) NIS smernice riešením incidentov sú všetky 

postupy na podporu odhaľovania, analýzy a  obmedzenia následkov 

incidentu a reakcie naň. Podobnú definíciu podáva §3 písm. o) slovenského 

Zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý uvádza, že riešením 

kybernetického bezpečnostného incidentu sa rozumejú „všetky 

postupy súvisiace s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na 

kybernetický bezpečnostný incident a s obmedzením jeho následkov.“ 

Riešenie počítačových bezpečnostných incidentov môžeme rozdeliť na 

preventívne (proaktívne) činnosti a reaktívne činnosti. Preventívne 

(proaktívne) činnosti sa zameriavajú na prevenciu počítačových 

bezpečnostných incidentov a zaraďujeme medzi ne podľa § 15 (2) 

slovenského Zákona o kybernetickej bezpečnosti vytváranie 

bezpečnostného povedomia, spoluprácu v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, monitorovanie a evidenciu počítačových bezpečnostných 

incidentov a pod. Naopak, reaktívne činnosti sa zameriavajú na riešenie 

počítačových bezpečnostných incidentov a sú nimi v zmysle § 15 (2) Zákona 

č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti najmä výstrahy a varovania, 

detekcia a analýza týchto bezpečnostných incidentov, reakcia, podpora 

riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu a koordinácia reakcií na 

kybernetické bezpečnostné incidenty, návrh opatrení na zabránenie 

ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu kybernetických 

bezpečnostných incidentov. 



 

2.2 Všeobecný postup na riešenie bezpečnostných incidentov   

Procesný a technický postup pri riešení bezpečnostných incidentov nie 

je upravený v rámci zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

ani v GDPR. V tomto smere je potrebné použiť technické štandardy  

a odporúčania.  

Jedným z najčastejšie používaných štandardov je manuál od 

organizácie NIST (National Institute of Standards and Technology) 

s označením 800-61 Revízia 2 - The NIST Computer Security Incident 

Handling Guide.  Podľa NIST 800-61-r2 riešenie bezpečnostného incidentu 

má nasledujúce fázy4 (Obrázok č. 1): 

1) príprava (Preparation), 

2) identifikácia (Identification), 

3) zdržanie / Obmedzenie (Containment), 

4) odstránenie (Eradication), 

5) obnova/Zotavenie (Recovery) a 

6) ponaučenie (Lessons learned). 

 

 
4 CICHONSKI P. et al.: Computer security incident handling guide. NIST Special Publication, 

2012, 800.61: 1-147. 



 

 

Obrázok č. 1 - Fázy riešenia bezpečnostných incidentov podľa NIST 800-

61 r2. 

 

2.2.1 Príprava 

Komplexná príprava je kľúčom k úplne prvej reakcii na akýkoľvek 

bezpečnostný útok. Táto fáza je zameraná na nastavenie vhodných 

postupov so správnymi nástrojmi pred výskytom bezpečnostného incidentu.  

Prípravná fáza v sebe zahŕňa vytvorenie a školenie tímu na riešenie 

bezpečnostných incidentov, resp. časti organizácie zameranej na túto 

oblasť, a získanie potrebných nástrojov a zdrojov. Počas prípravy sa 

organizácia tiež snaží obmedziť počet bezpečnostných incidentov, ku 

ktorým dôjde výberom a implementáciou súborov proaktívnych opatrení 

(ako výsledok analýzy rizík). Reziduálne riziko však nevyhnutne pretrváva 

aj po zavedení týchto opatrení. Súčasťou tejto fázy je aj príprava 

konkrétnych krokov v jednotlivých fázach, kontrolných zoznamov, analýze 

možných nástrojov a pod. 
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2.2.2 Identifikácia 

Druhá fáza sa zameriava priamo na detekciu a analýzu 

bezpečnostného incidentu. Cieľom je detegovať incident v  čo 

najkratšom čase a získať potrebné informácie o jeho rozsahu a následkoch. 

Primárnym zdrojom informácií o bezpečnostných incidentoch sú priamo 

zamestnanci organizácie (napr. nemocnice), ktorí nahlasujú neštandardné 

správanie informačných systémov, prevádzky dohľadových systémov (napr. 

EDR-Endpoint detection and response), resp. hlásenie od iných inštitúcií (v 

prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Národný bezpečnostný 

úrad – SK-CERT alebo vládna bezpečnostná jednotka CSIRT.SK). Túto fázu 

je možné rozdeliť aj na 3 menšie časti, a to5: 

• fáza zaznamenania a pridelenia bezpečnostného incidentu, 

• fáza zatriedenia bezpečnostného incidentu a 

• fáza oznámenia o existencii bezpečnostného incidentu. 

 

Fáza zaznamenanie bezpečnostného incidentu a pridelenie 

konkrétnemu incidentu handlerovi (osobe zodpovednej za riešenie 

bezpečnostného incidentu) sa zaoberá identifikáciou bezpečnostného 

incidentu, definovaním správneho komunikačného plánu bezpečnostného 

incidentu pre zamestnancov, a môže zahŕňať komunikačné metódy, ktorých 

podstata je informovanie lokálnej technickej podpory. Keď používateľ alebo 

zamestnanec nahlási bezpečnostný incident, vytvorí sa požiadavka (ticket), 

ktorá sa priradí členovi z CSIRT tímu alebo z bezpečnostného oddelenia. Na 

základe požiadavky daná osoba (incident handler) preskúma problém, a ak 

ho kvalifikuje ako bezpečnostný incident, bude sa mu naďalej venovať. 

 

5 EC-COUNCIL.: Phases of an Incident Response Plan. EC-Council Official Blog. [online] 

[27.1.2020]. Dostupné na: https://blog .eccouncil.org/phases-of-an-incident-response-

plan/ 

 



V prípade ak nepôjde o bezpečnostný incident, požiadavku uzavrie. Ak by 

bol identifikovaný technický incident, dôjde k preradeniu požiadavky na  

lokálnu technickú podporu.    

Vo fáze zatriedenia bezpečnostného incidentu bude tento 

incident analyzovaný a validovaný. Určí sa kategória a priorita incidentu. 

Incident handler bude ďalej analyzovať incident, aby zistil jeho podrobnosti, 

ako je napríklad typ útoku, závažnosť incidentu, predpokladaný cieľ útoku, 

dopad pre organizáciu, spôsob šírenia a potencionálne zraniteľné miesta, 

ktoré boli, resp. mohli byť zneužité. Tieto podrobnosti následne pomôžu 

tímu v ďalších fázach riešenia bezpečnostného incidentu. 

Vo fáze oznámenia o existencii bezpečnostného incidentu budú 

informácie o bezpečnostnom incidente oznámené rôznym zainteresovaným 

stranám vrátane manažmentu, dodávateľov tretích strán a klientov. Hneď 

ako sa bezpečnostný incident potvrdí a overí, incident handler ho oznámi 

vedeniu organizácie s cieľom získať potrebné schválenia a povolenia na 

vykonávanie ďalších činností (napr. analýzu kompromitovaných účtov, 

zariadení a pod.). 

 

2.2.3 Obmedzenie 

V rámci tretej fázy sa organizácia snaží zmierniť (obmedziť) dopad 

bezpečnostného incidentu tým, že ho zastaví a nakoniec sa z neho úplne 

zotaví. Počas tejto fázy sa aktivita často cyklicky vracia k detekcii a analýze. 

Napríklad ak chceme zistiť, či v rámci počítačovej siete máme ďalšie 

infikované zariadenia škodlivým kódom (malvérom). Po spracovaní 

incidentu (prvé tri fázy) organizácia vydá správu, v ktorej sa podrobne 

uvedú príčiny, následky a náklady bezpečnostného incidentu,  a kroky, 

ktoré by organizácia mala prijať, aby sa zabránilo budúcim podobným 

bezpečnostným incidentom. Resp. v prípade phishingovej kampane 

(hromadné rozoslanie podvodných správ s účelom získania prístupu do 



emailových účtov, resp. k iným údajom od používateľov) je vhodné 

informovať používateľov o existencii tohto typu útoku voči organizácie 

s manuálom pre používateľov. 

V rámci tejto fázy dochádza aj k zhromažďovaniu digitálnych stôp, 

dôkazov6. Zhromažďujú sa všetky možné digitálne stopy súvisiace  

s bezpečnostným incidentom a predkladajú sa forenznému oddeleniu s 

cieľom vyšetriť tieto stopy. Ak takéto oddelenie nie je, je možné danú vec 

eskalovať na príslušný tím na riešenie bezpečnostných incidentov (CSIRT 

tím). Analýza bezpečnostného incidentu sa následne zameriava napríklad 

na identifikáciu podrobností o spôsobe útoku, zneužitie bezpečnostných 

zraniteľností, kompromitované sieťové zariadenia a aplikácie. Pomocou 

týchto informácií o bezpečnostnom incidente môže incident handler, resp. 

bezpečnostný tím, lepšie obmedziť bezpečnostný incident. 

 

2.2.4 Odstránenie 

V nasledujúcich fázach dochádza k odstráneniu alebo vylúčeniu 

hlavnej príčiny bezpečnostného incidentu a uzavretiu všetkých 

vektorov útoku (možností, ako útočník vie v rámci organizácie dosiahnuť 

svoj cieľ). To sa vykonáva s cieľom zabránenia podobných bezpečnostných 

incidentov do budúcna. Metódy odstránenia môžu zahŕňať opravu 

bezpečnostných zraniteľností (chýb), výmenu nefunkčných zariadení  

a inštaláciu lepších bezpečnostných mechanizmov. Súčasťou môže byť aj 

oznámenie bezpečnostného incidentu dotknutým osobám v zmysle GDPR. 

 

2.2.5 Obnova 

 

6 EC-COUNCIL.: Phases of an Incident Response Plan. EC-Council Official Blog. [online] 

[27.1.2020]. Dostupné na: https://blog .eccouncil.org/phases-of-an-incident-response-

plan/ 



 Po odstránení príčin bezpečnostného incidentu je incident handler 

zodpovedný za obnovu postihnutých systémov, služieb, zdrojov a údajov. 

Zodpovedný je aj za to, aby nedošlo k prerušeniu služieb alebo podnikania 

organizácie v dôsledku bezpečnostného incidentu. Z tohto dôvodu je nutné, 

čo najskôr obnoviť napadnuté zariadenia, aplikácie, systémy, a to buď ich 

výmenou, alebo rýchlou opravou. V rámci tejto fázy incident handler alebo 

bezpečnostný tím spolupracuje s lokálnou technickou podporou. V závislosti 

od vnútornej organizácie môže túto fázu vykonávať len technická podpora. 

Táto fáza prebieha najčastejšie v dvoch krokoch: 

• obnova služieb - podľa pohotovostných plánov spoločnosti (napr. 

obnova zdravotnej dokumentácie a iných údajov v nemocničnom 

informačnom systéme pri poškodení hardvéru, na ktorom 

informačný systém funguje)  

• validácia zariadení, informačných systémov a počítačovej 

siete organizácie — testovanie a overenie funkčnosti týchto 

systémov. 

 

2.2.6 Ponaučenie 

Poslednou fázou je ponaučenie. Po každom bezpečnostnom 

incidente je dôležité identifikovať získané poznatky, či už priamo 

k bezpečnosti organizácie, najmä príčinu bezpečnostného incidentu, ale aj 

poznatky k postupu na riešenie bezpečnostných incidentov. Výsledky 

z ponaučenia predstavujú vstup pre prípravu na bezpečnostné incidenty.  

 



3 Sociálne inžinierstvo 

Metódy, spôsoby a techniky, akými útočníci manipulujú ľuďmi, za 

účelom dosiahnutia svojho cieľa, nazývame sociálne inžinierstvo. Sociálne 

inžinierstvo môžeme definovať ako akýkoľvek druh útoku, ktorý nie je 

technického charakteru, a ktorý zahŕňa určitý typ interakcie s obeťou  

s cieľom pokúsiť sa ho oklamať alebo prinútiť k odhaleniu informácií alebo 

porušovaniu bežných bezpečnostných postupov7.  

Sociálni inžinieri sa zvyčajne zameriavajú na zhromažďovanie 

informácií, páchanie podvodov alebo prístup do systémov. Niekedy vedú 

útoky, aby získali prehľad o cieľovej organizácii a položili základ pre 

následné útoky, napríklad inštalácia škodlivého softvéru na počítač  

v cieľovej organizácii8. 

Sociálne inžinieri podsúvajú obeti inú realitu, ako je tá skutočná. 

Týmto spôsobom sa sociálni inižinier môže javiť ako iná osoba. V dôsledku 

toho môže sociálny inžinier využiť ľudí s cieľom získať informácie buď 

s použitím, alebo bez použitia technológií. Útočníkov, ktorí využívajú 

sociálne inžinierstvo, nazývame sociálni inžinieri. Najznámejším 

sociálnym inžinierom je už vyššie spomínaný Kevin Mitnick. Motiváciou 

sociálnych inžinierov môže byť9:  

• získanie osobných údajov, 

• získanie neoprávneného prístupu, 

• obchádzanie zavedených postupov, 

• vykonanie sociálneho inžinierstva len preto, lebo to môže útočník 

vykonať. 

 
7 ORIYANO, Sean-Philip. CEH v8: Certified Ethical Hacker Version 8 Study Guide. John 

Wiley & Sons, 2014. 
8 ENISA. Threat landscape report 2018. Január 2019, [online] [27.1.2020]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018 
9 ORIYANO, Sean-Philip. CEH v8: Certified Ethical Hacker Version 8 Study Guide. John 

Wiley & Sons, 2014. 



Medzi aktíva primárne ovplyvnené útokmi sociálneho inžinierstva na 

zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zaraďujeme10:  

• Lekárske prístroje v počítačovej sieti, 

• sieťové zariadenia, 

• klientske zariadenia, 

• prepojené informačné systémy, 

• podnikové informačné systémy, 

• dátové centrum, 

• dáta a informácie a  

• zamestnancov. 

 

3.1.1 Scenár a vektor útoku 

V rámci danej podkapitoly načrtneme najčastejší scenár, ktorý môže 

nastať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a ktorý súvisí s použitím 

sociálneho inžinierstva.  

 

Obrázok č. 2 - Sociálne inžinierstvo11. 
 

10 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. 

Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-

for-smart-hospitals 
11 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. 

Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-

for-smart-hospitals 



Obrázok č. 2 znázorňuje priebeh typického útoku vo forme sociálneho 

inžinierstva. Je dôležité zhromaždiť základné informácie o organizácii, ktorá 

má byť napadnutá. Tieto informácie nielen uľahčujú určenie vhodnej obete 

(organizácie alebo zamestnanca organizácie), ale aj vhodný postup voči 

obeti. Predtým, ako je možné získať informácie, je potrebné u obete 

vybudovať určitú úroveň dôvernosti.12 V ďalšom kroku útočník vykoná 

samotný útok (napr. pošle podvodnú emailovú správu). V rámci tejto 

podvodnej emailovej správy je škodlivá príloha (napr. PDF súbor od 

dodávateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti). Používateľ otvorí súbor 

a spustí škodlivý kód (malvér), ktorý získa citlivé údaje (napr. prihlasovacie 

údaje), a pošle ich útočníkovi. Bližšie sa malvéru budeme venovať 

v nasledujúcej kapitole. 

 

3.1.2 Príprava 

V rámci procesu prípravy na bezpečnostný incident súvisici so 

sociálnym inžinierstvom by mali byť splnené nasledujúce kroky: 

• nastavenie filtrovania emailových správ -  inštalácia a konfigurácia 

nástrojov na filtrovanie emailových správ a blokovanie škodlivých 

emailových správ. Napr. Apache SpamAssassin13. 

• použitie nástroja na monitorovanie emailových správ – nástroje na 

monitorovanie a kontrolu škodlivých emailových správ. 

• nastavenie komunikačných kanálov na nahlasovanie 

bezpečnostných incidentov. Napr. nahlasovanie cez formulár, 

emailovou správou, telefón, 

• zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov v oblasti 

sociálneho inžinerstva, 

 
12 https://lailaek.wordpress.com/2010/12/08/protecting-organizations-from-social-

engineering-threats-3/ 
13 https://spamassassin.apache.org/ 



• nastavenie politiky používania emailových správ v rámci 

organizácie – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

• nastavenie pravidiel vytvárania záloh a obnovy zo záloh. 

 

3.1.3 Detekcia a identifikácia 

V rámci tejto fázy je možné identifikovať typ bezpečnostného 

incidentu na základe nasledujúcich situácií: 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie (poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti), ktorých prílohy sú v nezvyčajných 

formátoch (napr. .iso), 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie od neznámeho 

odosielateľa s podozrivou prílohou, 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie, v ktorých sa 

zobrazuje iná URL adresa ako je skutočná URL adresa, 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie s nádychom 

urgencie, ktoré požadujú vykonanie okamžitej akcie, 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie s príliš 

atraktívnou ponukou výhry, veľkého dedičstva, pracovnej 

ponuky, 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie napodobňujúce 

finančné inštitúcie, dodávateľov služieb pre organizáciu, 

• emailové správy prijaté používateľmi organizácie, ktoré žiadajú 

osobné, resp. citlivé informácie o používateľovi alebo 

organizácii. 

 

Na detekciu a identifikáciu sociálneho inžinierstva môžeme použiť 

nasledujúce nástroje: 



• Netcraft Source14 

• PhishTank Source15  

• Urlhase16 

 

3.1.4 Obmedzenie 

V rámci fázy obmedzenia bezpečnostného incidentu by mal incident 

handler vykonať nasledujúce úkony: 

• izolovať emailový účet, resp. cieľové zariadenie od lokálnej 

počítačovej siete, 

• vykonať rozhovor s používateľmi, ktorí zaznamenali podozrivé, 

resp. škodlivé emailové správy s cieľom určiť podrobnosti útoku 

a činnosti už vykonané používateľom, 

• zistiť informácie o stiahnutí prílohy, kliknutí na odkaz a pod., 

• preskúmať podrobnosti URL adresy v bezpečnom prostredí, ak 

prijatá emailová správa obsahuje URL adresu,  

• hlásiť a blokovať škodlivé URL adresy na serveroch, sieťových 

zariadeniach a vo všetkých bezpečnostných zariadeniach, 

• v prípade, ak emailová správa obsahuje prílohu, identifikovať 

a analyzovať túto prílohu,  

• ak sa potvrdí škodlivosť prílohy emailovej správy, vykonať riešenie 

incidentov súvisiacich s  malvérom (viď nasledujúca kapitola), 

• v prípade potvrdenia neštandardnej podvodnej správy, zabezpečiť 

upozornenie všetkým používateľom organizácie, 

 
14 https://toolbar.netcraft.com 
15  http://phishtank.com 
16 https://urlhaus.abuse.ch/browse/ 

https://toolbar.netcraft.com/
http://phishtank.com/
https://urlhaus.abuse.ch/browse/


• nahlásiť podvodnú správu poskytovateľovi emailových služieb 

alebo organizácii, od ktorej bola podvodná správa zaslaná.  

 

Po vykonaní prvotných krokov obmedzenia je nutné vykonať samotnú 

analýzu. V prípade sociálneho inžinierstva vykonávaného prostredníctvom 

emailových správ analýza pozostáva z nasledujúcich krokov: 

• analýza emailovej adresy odosielateľa, 

• analýza hlavičky emailovej správy, 

o IP adresa odosielateľa, 

o Položky hlavičky, 

o Message ID, 

o Timestamps, 

o SPF, 

o DKIM, 

• analýza tela emailovej správy, 

o Vizuálna podoba, 

o Tagy, 

o Text a jeho význam, 

o Digitálne meny, 

• analýza URL adries a webových sídel, na ktoré emailová správa 

odkazuje, 

• analýza príloh emailových správ. 

 

Analýzu emailovej adresy odosielateľa možno vykonať pomocou 

nasledujúcich nástrojov: 



• Nástroj Email Dossier17,  

• Nástroj Email Hippo18.  

 

Dôležitým krokom pri analýze zdroja emailovej správy je 

geolokalizácia zdrojovej IP adresy. To môžeme vykonať 

prostredníctvom nasledujúcich krokov: 

• identifikácia IP adresy z hlavičky emailovej správy (IP adresy 

odosielajúcich zariadení čítame odspodu emailovej hlavičky), 

• vyhľadanie IP adresy vo WHOIS databáze19,  

• zadanie IP adresy do geolokalizačného nástroja – napr. IP.API 

služba20. 

 

V rámci analýzy hlavičky emailovej správy je potrebné sa zamerať na: 

• Return path, 

• Adresu príjemcu, 

• Názov mailového servera, 

• Typ e-mailovej služby, 

• IP adresu servera odosielateľa, 

• Unikátne message ID, 

• Dátum a čas odoslania správy, 

• Informácie o prílohe, 

• Sender Policy Framework (SPF), 

• Domain Keys Identified Mail (DKIM). 

 

 
17 https://centralops.net/co/EmailDossier.aspx 
18 https://tools.verifyemailaddress.io 
19 https://whois.domaintools.com/ 
20 https://ip-api.com/ 



SPF (Sender Policy Framework)21 je protokol na overenie e-

mailov, ktorý používajú vlastníci domén na zabránenie spoofingu  

emailových sprav. Možná je analýza autentickosti odosielateľa správy na 

základe výsledkov SPF. Výsledky je možné vidieť v Tabuľke č. 1. 

 

Výsledok Vysvetlenie 

None Pre túto doménu nebol nájdený žiaden SPF záznam 

Pass Záznam SPF existuje a adresa IP je autorizovaná 

Neutral 
To znamená, že vlastník domény nechce zverejniť konkrétnu 

IP adresu autorizovanú v zázname SPF 

Fail 

IP adresa nie je autorizovaná posielať emaily pre túto doménu. 

Zobraziť to vieme príkazom nslookup –type=txt domena -all v 

SPF zázname 

Softfail 
Tento výsledok je medzi Neutral a Fail. Znamená to, že správa 

je autorizovaná, ale označená ako škodlivá alebo ako SPAM 

TempError 
Predstavuje výskyt dočasnej chyby, napríklad technického 

problému pri overovaní 

PermError 
SPF záznam nemôže byť overený kvôli chybám v syntaxi alebo 

formáte záznamu 

Tabuľka č. 1 - SPF výsledky. 

 

DKIM (Domain Keys Identified Mail)22 je emailový autentifikačný 

štandard určený na detekciu spoofingu/phishingu. Pomocou tohto 

štandardu môže vlastník domény šifrovať hlavičky odchádzajúcich správ  

v doméne a do odchádzajúcich emailových správ pridať digitálny podpis, 

 
21 https://www.sparkpost.com/resources/email-explained/spf-sender-policy-framework/ 
22 http://dkim.org/ 



aby sa zabezpečila lepšia autentifikácia. Na základe DKIM výsledkov je 

možné analyzovať integritu správ. Výsledky je možné vidieť v Tabuľke č. 2. 

 

Výsledok Vysvetlenie 

Pass Správa je podpísaná a podpis prešiel testom overenia 

Neutral 
Správa je podpísaná, ale z dôvodu syntaktických chýb podpisu 

nemôže byť spracovaný 

Fail Správa je podpísaná, ale podpis neprešiel testom overenia 

Policy 
Správa je podpísaná, ale niektoré časti podpisu nie sú podľa 

ADMD – Administrative management domain akcepovateľné  

TempError 
Správa nie je overená z dôvodu dočasných chýb, napr. nie je 

možné získať verejný kľúč 

PermError 
Správa nie je overená z dôvodu trvalých chýb, napr. chýba 

požadované pole hlavičky správy 

Tabuľka č. 2 - DKIM výsledky. 

 

Na analýzu hlavičky emailových správ môžeme použiť 

nasledujúce nástroje: 

• Nástroj Message Header analyzer23,  

• Nástroj MxToolbox Source24 (Obrázok č. 3), 

• Nástroj G Suite Toolbox25 (Obrázok č. 4),  

• Nástroj Email Header Analyzer26. 

 
23 https://mha.azurewebsites.net 
24 https://mxtoolbox.com 
25 https://toolbox.googleapps.com 
26 https://www.whatismyip.com 



 

Obrázok č. 3 – Ukážka nástroja MxToolbox Source. 

 

 

Obrázok č. 4 – Ukážka nástroja G Suite Toolbox. 

 

V rámci analýzy tela emailovej správy je vhodné sa zamerať na 

nasledujúce časti: 

• analýza elementov „Content-type“ – analýza plain text, HTML 

časti, prílohy emailovej správy, 

• analýza „Message-ID“, 

• identifikácia prítomnosti sémanticky nezmyselných tagov, 



• porovnať plain-text verziu emailovej správy s HTML verziou. Napr. 

priveľa CSS a HTML  tagov zvyšuje podozrenie na podvodnú 

emailovú správu, 

• identifikovať prítomnosť trackeru napríklad v podobe neviditeľného 

elementu, 

• identifikovať odkaz na elektronické peňaženky v prípade 

podvodných správ, ktoré žiadajú od adresáta (obete), aby zaplatila 

poplatok v digitálnej mene (napr. bitcoin). Napr. prostredníctvom 

služby Bitcoin Abuse Database27 (Obrázok č. 5). 

 

 

Obrázok č. 5 – Ukážka služby Bitcoin Abuse Database. 

 

V rámci analýzy URL odkazov je vhodné vykonať nasledujúce 

kroky: 

 
27 https://www.bitcoinabuse.com 



•  kontrola webových sídel 

▪ Nástroj Webthumb28 (Obrázok č. 6), 

▪ Nástroj Page2images29.  

▪ analýza URL odkazov  

▪ Nástroj Urlscan30 (Obrázok č. 7), 

▪ Nástroj Safe Browsing site status31, 

▪ Nástroj VirusTotal32. 

▪ Analýza skracovačov 

▪ Bitly, TinyURL a pod.  

 

 

Obrázok č. 6 – Ukážka nástroja Webthumb. 

 
28 http://webthumb.bluga.net/ 
29 http://www.page2images.com/ 
30 https://urlscan.io 
31 https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search 
32 https://www.virustotal.com 



 

Obrázok č. 7 – Ukážka nástroja Urlscan. 

 

 

3.1.5 Odstránenie 

V rámci odstránenia bezpečnostného incidentu by mal poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti vykonať nasledujúce kroky: 

• oboznámenie dotknutých osôb (napr. vedenie, osoby 

zodpovednej za ochranu osobných údajov) s výsledkami 

nahlasovateľa – použiť predlohu emailovej správy, 

• kontrola, či boli postihnutí daným incidentom aj iní zamestnanci 

organizácie, 

• nastavenie zvýšenej bezpečnosti emailového servera a klientov 

(používateľov organizácie), 

• kontrola záznamov emailového servera (napr. SMTP záznamy), 



• kontrola zariadenia používateľa v prípade, ak dôjde k incidentu 

spojeného s použitím malvéru, resp. je podozrenie na exfiltráciu 

údajov a pod. 

 

3.1.6 Obnova 

Po odstránení následkov bezpečnostného incidentu je cieľom incident 

handlera obnoviť systém do normálnej prevádzky. Táto fáza riešenia 

bezpečnostných incidentov vyžaduje nasledujúce kroky: 

• spísanie správy o bezpečnostnom incidente, ktorá by mala 

obsahovať: 

o spôsob detekcie incidentu, 

o časové vymedzenie incidentu, 

o manažérske zhrnutie incidentu, 

o technický popis incidentu vrátane zistených indikátorov 

kompromitácie, 

o vektor útoku a popis využitej zraniteľnosti, 

o dopad incidentu na organizáciu. 

• zmenu prihlasovacích údajov používateľa v iných službách 

(najmä ak používa rovnaké prihlasovacie údaje alebo sú ľahko 

uhádnuteľné), 

• obnovu údajov zo zálohy v prípade, ak došlo ku kompromitácii 

údajov, resp. aj k iným bezpečnostným incidentom (napr. malvér), 

• obnovu údajov zo synchronizovaných cloudových služieb po ich 

skenovaní antimalvérovým riešením, 

• povolenie služieb na emailovom serveri, resp. odblokovanie 

používania kompromitovaného emailového účtu (ak došlo v rámci 

bezpečnostného incidentu k prezradeniu prihlasovacích údajov), 

• kontaktovanie orgánov činných v trestnom konaní, ak je 

podozrenie na spáchanie trestného činu. 

 



3.1.7 Odporúčania 

V rámci prevencie voči bezpečnostným incidentom spojeným 

s použitím malvéru môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonať 

nasledujúce opatrenia: 

• zvyšovanie bezpečnostnéhp povedomia používateľov v oblasti 

prevencie voči sociálnemu inžinierstvu, 

• tvorba politiky pre prevenciu voči sociálnemu inžinierstvu, 

• prihlásenie sa k informáciám o aktuálnej bezpečnostnej situácii, 

najmä o aktuálnych formách sociálneho inžinierstva, 

• nasadenie sieťových bezpečnostných systémov, ako je napríklad 

antispamová ochrana, 

• nainštalovanie hostiteľských systémov na detekciu narušenia 

systému, 

• používanie aktuálnych verzií operačných systémov a softvérového 

vybavenia, 

• vytvorenie efektívnych postupov na riešenie tohto typu 

bezpečnostného incidentu za účelom rýchleho a efektívneho 

riešenia incidentu, 

• zavedenie postupov a kontaktného miesta pre hlásenie 

bezpečnostných incidentov súvisiacich so sociálnym inžinierstvom, 

• nastavenie efektívneho procesu zálohovania a obnovy údajov, 

• blokovanie podozrivých emailových správ. 

 



4 Malvér 

Malvér (Malicious Software, škodlivý softvér) je softvér, ktorý 

poškodzuje alebo blokuje počítačové systémy a často poskytuje čiastočnú 

alebo úplnú kontrolu nad systémami tvorcovi škodlivého softvéru, na účely 

krádeže alebo podvodu. Malvér je najbežnejšou bezpečnostnou hrozbou pre 

rôzne organizácie, ktorá môže spôsobiť rozsiahle škody v dôsledku jeho 

zložitého dizajnu a schopnosti šíriť sa medzi pripojenými zariadeniami a 

systémami. Medzi typickú funkcionalitu malvéru môžeme zaradiť33: 

• zadné vrátka, 

• ťaženie kryptomien, 

• odkaz na podvodné webové stránky, 

• súčasť botnetov, 

• stiahnutie ďalšieho škodlivého kódu, 

• šifrovanie a výkupné a 

• vzdialený nástroj. 

 

Napadnuté zdravotnícke zariadenia môžu ohroziť bezpečnosť 

pacientov (narušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti), ako aj ochranu 

osobných údajov a súkromia. Pozmenené zdravotnícke zariadenia 

neohrozujú iba bezpečnosť pacienta (napríklad ak je kardiostimulátor 

deaktivovaný alebo je ovplyvnené nastavenie inzulínovej pumpy), ale aj 

súkromie pacienta a činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo 

všeobecnosti. Najmä v prípade, ak sa  zdravotnícke zariadenie  použije ako 

vstup do počítačovej siete tohto poskytovateľa. Získanie prístupu  

k zariadeniu je predpokladom neoprávnenej manipulácie so zariadením. 

 
33 ENISA. Threat landscape report 2018. Január 2019, [online] [27.1.2020]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018 



Medzi aktíva primárne ovplyvnené malvérom a následnou 

neoprávnenou manipuláciou so zdravotníckymi zariadeniami patria: 

• lekárske prístroje v počítačovej sieti,  

• sieťové prvky, 

• klientske zariadenia, 

• prepojené informačné systémy, 

• podnikové informačné systémy, 

• dáta a informácie. 

 

4.1.1 Scenár a vektor útoku 

V rámci danej podkapitoly načrtneme 2 najčastejšie scénare, ktoré 

môžu nastať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a ktoré súvisia 

s použitím škodlivého kódu (malvéru).  

 

Obrázok č. 8 – Ukážka útoku pomocou použitia malvéru34. 
 

Obrázok č. 8 znázorňuje postup typického útoku, ktorý je založený na 

neoprávnenej manipulácii so zdravotníckymi prístrojmi. Zraniteľné 

 
34 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. 

Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-

for-smart-hospitals 



zariadenia pripojené k počítačovej sieti je možné identifikovať pomocou 

vyhľadávacích nástrojov, ako je napríklad Shodan35. Okrem lokálnej 

počítačovej siete môže byť pre útočníka spôsob, ako získať prístup  

k zariadeniu, slabé zabezpečenie bezdrôtovej siete. Na vloženie malvéru do 

zraniteľného zariadenia sa môže použiť technika vloženia tzv. shell kódu. 

Útok na ďalšie zariadenia a systémy v rámci poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti môže zahŕňať pohyb medzi segmentmi počítačovej siete tohto 

poskytovateľa (tzv. lateral movement). 

 

Obrázok č. 9 – Ukážka útoku pomocou použitia ransomvéru36. 
 

 
35 https://www.shodan.io/ 

36 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [27.1.2020]. Dostupné 

na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-for-smart-

hospitals 

 



Obrázok č. 9 znázorňuje vývoj typického útoku ransomvérom, ktorý 

je pomerne častým typom malvéru využívaným v útokoch voči 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vektor útoku ukazuje, že ak by 

správne fungoval spamový filter (používateľ prijme škodlivý email), 

antivírusové riešenie (škodlivá príloha nie je odstránená a binárny súbor je 

stiahnutý) alebo firewall (nie je blokované ani stiahnutie binárneho kódu ani 

šifrovanie), pravdepodobne by sa nepodarilo uskutočniť takýto typ útoku. 

Používateľ musí navyše otvoriť škodlivú prílohu, napríklad dokument Word 

a musí mať povolené spúšťanie makier. Pred zobrazením výkupného 

(ransom), ransomvér nielen zašifruje súbory na úložných miestach (napr. 

pevný disk, externý disk, USB flash disk) infikovaného systému, ale odstráni 

aj lokálne zálohy. 

 

4.1.2 Príprava 

Riešenie bezpečnostných incidentov súvisiacich s použitím malvéru sa 

líši od iných typov bezpečnostných incidentov najmä v spôsobe prípravy na 

tento incident a jeho identifikácii. Riešenie tohto typu bezpečnostného 

incidentu si vyžaduje konkrétne vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré je 

nutné zohľadniť pri vytváraní tímu na riešenie incidentov. V rámci prípravy 

je nutné zabezpečiť, aby tento tím mal vedomosť o: 

• typoch malvéru, ich spôsobe šírenia a perzistencie, 

• nástrojoch na zaisťovanie malvéru a jeho následnú analýzu, 

• možnosti identifikovať a rozlišovať vlastnosti a ukazovatele 

malvéru, 

• aktuálnych trendoch škodlivého softvéru. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí pravidelne trénovať tím, 

aby zvládol rôzne typy malvérov prostredníctvom cvičení. Súčasne je nutné 

pravidelne aktualizovať dostupné nástroje a zabezpečiť, aby ich 

bezpečnostný tím vedel správne použiť. 



Pri riešení bezpečnostných incidentov súvisiacich s malvérom je nutné 

zabezpečiť: 

• izolované prostredie virtuálneho stroja, 

• na prenos súborov s malvérom používať bezpečné kanály 

• používať USB flash disky s ochranou proti zápisu, 

• kompresiu a ochranu heslom súborov s malvérom, 

• uloženie malvéru do izolovaného úložiska. 

 

4.1.3 Identifikácia 

Všeobecné príznaky prítomnosti malvéru v rámci zariadenia: 

• antivírusový softvér alebo iné antimalvérové riešenie ukazujúce 

výstrahu, že je neschopný aktualizovať svoje signatúry, pravidelne 

sa vypínajúci alebo neschopný spustiť manuálne skonovanie 

• nezvyčajná aktivita pevného disku, resp. iného úložného média - 

pevný disk vykonáva obrovské operácie v neočakávaných časoch, 

• nezvyčajne pomalé zariadenie - náhle a nevysvetliteľné 

spomalenia, ktoré nesúvisia s používaním systému, 

• neobvyklá aktivita v rámci počítačovej siete - pomalé pripojenie  

k internetu, 

• počítač sa bezdôvodne reštartuje, 

• aplikácie sa neočakávane vypínajú, 

• modrá obrazovka smrti,  

• výskyt vyskakovacích okien, ktoré sa zobrazujú pri prehľadávaní 

webu, 

• v odoslaných správach sa nachádza množstvo správ, ktoré 

neposlal používateľ zariadenia, 

• neobvyklé otvorené sieťové porty, 

• zvýšenie odchádzajúcej sieťovej prevádzky, aj keď používateľ 

nepracuje na zariadení. 



 

4.1.4 Obmedzenie 

V rámci fázy obmedzenia bezpečnostného incidentu by mal  incident 

handler vykonať nasledujúce úkony: 

• oddeliť napadnutého hostiteľa od počítačovej siete, 

• zhromaždiť a analyzovať sieťové záznamy kompromitovaného 

zariadenia, aby sa zistili ďalšie podrobnosti, 

• v prípade, že malvér napadol viac systémov, odpojiť sieťové služby 

týchto systémov, 

• použiť samostatné virtuálne lokálne siete (VLAN) pre infikované 

zariadenia,  

• povoliť pripojenie nekompromitovaným zariadeniam 

prostredníctvom prístupových zoznamov alebo VPN, 

• spustiť analýzy napadnutého zariadenia a nájsť signatúry, vzory 

správania malvéru, ktoré môžete použiť na obmedzenie 

bezpečnostného incidentu, 

• zistiť indikátory kompromitácie (IoC) sieťovej komunikácie 

malvéru, resp. priamo v malvéri – URL, domény, IP adresy.  

 

Po identifikácii podozrivej aktivity je nutné, aby incident handler 

použil rôzne techniky detekcie malvéru, aby dôkladne preskúmal počítačovú 

sieť a informačné systémy, a zariadenie umiestnené v nej. Incident hadler 

môže použiť nasledujúce prístupy k analýze malvéru: 

• Statická analýza - predstavuje typ analýzy malvéru, pri ktorom 

sa získavajú informácie o malvéri, ktorý nie je spustený.  Zvyčajne 

sa malvér podrobuje rôznym nástrojom statickej analýzy, ktoré sú 

navrhnuté tak, aby získali čo najviac informácií o malvéri. 

Zozbierané informácie sa môžu pohybovať od jednoduchých, ako 



je napríklad typ súboru škodlivého softvéru, až po zložitejšie 

informácie, ako je napríklad identifikácia škodlivosti na základe 

nešifrovaného kódu alebo reťazcov nájdených v malvéri. Statická 

analýza je najjednoduchší a najmenej rizikový proces analýzy 

malvéru. 

• Dynamická analýza - je proces získavania informácií o malvéri, 

ktorý je spustený. Na rozdiel od statickej analýzy, dynamická 

analýza poskytuje podrobný pohľad na funkcie škodlivého softvéru, 

pretože zhromažďuje informácie, zatiaľ čo malvér vykonáva svoju 

činnosť. 

• Revezné inžinierstvo - je proces získavania vedomostí alebo 

informácií o škodlivom kóde, ich opätovná produkcia alebo 

opätovná produkcia všetkého na základe získaných informácií.37 

 

Používateľ môže využiť pre analýzu podozrivých vzoriek online služby, 

ktoré využívajú statickú analýzu, dynamickú analýzu, resp. kombináciu 

oboch týchto prístupov: 

• VirusTotal38 - online nástroj, ktorý analyzuje podozrivé súbory 

a URL adresy, na detekciu rôznych typov malvéru (Obrázok č. 10), 

• Hybrid analysis39  – bezplatná služba pre analýzu malvéru, ktorá 

deteguje a analyzuje neznáme hrozby pomocou unikátnej 

technológie hybridnej analýzy (Obrázok č. 11), 

• Any.run40  – online nástroj na spúšťanie malvéru (Obrázok č. 12). 

 

 
37 https://zeltser.com/reverse-engineering-malware-methodology/ 
38 https://www.virustotal.com/gui/home/upload 
39 https://www.hybrid-analysis.com/ 
40 https://any.run/ 



 
 

Obrázok č. 10 – Ukážka služby VirusTotal. 
 

 

 
Obrázok č. 11 – Ukážka služby Hybrid Analysis. 

 

 

 



 

 
 

Obrázok č. 12 – Ukážka služby ANY.RUN. 
 

 

4.1.5 Odstránenie 

V rámci odstránenia bezpečnostného incidentu by mal poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti vykonať nasledujúce kroky: 

▪ použiť nástroje na filtrovanie obsahu - použiť statické 

signatúry malvéru, filtre na blokovanie škodlivého softvéru pri 

vstupe do systémov, serverov, e-mailov, 

▪ nasadiť zariadenia na zabezpečenie počítačovej siete - pridať 

signatúry malvéru do zariadení na zabezpečenie počítačovej siete, 

ako sú napríklad firewally a systémy na prevenciu prienikov (IPS),  

▪ vytvorenie zoznamu (blacklistu) s malvérom - zablokovať 

škodlivé URL adresy, IP adresy a ID e-mailov, ktoré slúžia ako 

zdroj šírenia malvéru, 

▪ aktualizácia antimalvérovej ochrany vrátane antivírusových 

nástrojov na detekciu novo nájdeného malvéru, 



▪ aktualizovať softvérové vybavenie - aktualizovať prehliadače, 

aplikácie a operačné systémy, ktorých zraniteľnosti boli použité v 

rámci vektora útoku, 

▪ ručné skenovanie malvéru - spustenie úplnej kontroly 

kompromitovaných sytémov. 

 

V tomto smere je dôležité aj zvyšovanie bezpečnostného povedomia 

zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti prevencie 

proti malvéru: 

▪ neotvárať podozrivé e-mailové správy alebo prílohy, 

▪ neklikať na URL adresy v podozrivých správach, 

▪ neotvárať prílohy podozrivých správ, najmä tie s príponami .zip, 

.pdf, .doc, .rar, 

▪ zakázať neoprávneným osobám používanie účtov na úrovni 

správcu systému,  

▪ nesťahovať ani nespúšťať aplikácie zo zdrojov tretích strán. 

 

4.1.6 Obnova 

Po odstránení následkov bezpečnostného incidentu je cieľom incident 

handlera obnoviť systém do normálnej prevádzky. Táto fáza riešenia 

bezpečnostných incidentov vyžaduje nasledujúce kroky: 

• spísanie správy o bezpečnostnom incidente, ktorý by mal 

obsahovať: 

▪ spôsob detekcie incidentu, 

▪ časové vymedzenie incidentu, 

▪ manažérske zhrnutie incidentu, 



▪ technický popis incidentu vrátane zistených indikátorov 

kompromitácie, 

▪ vektor útoku a popis využitej zraniteľnosti, 

▪ dopad incidentu na organizáciu. 

• ak je to možné, preinštalovať operačný systém a aplikácie  

a obnoviť údaje používateľa z čistých, dôveryhodných záloh (napr. 

použiť golden obraz systému), 

• v prípade, ak zariadenie nebolo preinštalované úplne, obnovte 

súbory, ktoré by mohli byť poškodené malvérom, najmä 

systémové súbory, 

• po odstránení všetkých podozrivých súborov reštartovať 

zariadenie a skontrolovať, či dané zariadenie nevykazuje 

neobvyklé správanie, 

• oskenovať všetky zariadenia a systémy v rámci poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti aktualizovaným antimalvérovým riešením 

obsahujúcim signatúru malvéru, 

• zakázať automatické zdieľanie súborov medzi systémami,  

• obnoviť údaje zo synchronizovaných cloudových služieb po ich 

oskenovaní antimalvérovým riešením, 

• obnoviť pôvodné hodnoty systémových funkcií vrátane 

deaktivovaných/povolených služieb a otvorených/zatvorených 

sieťových portov, 

• kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, ak je podozrenie 

na spáchanie trestného činu. 

 

 Obnovenie záloh systémov sa vykonáva až po uistení sa, že 

zálohované údaje neobsahujú stopy malvéru. To je možné vykonať takým 

spôsobom, že sa otestujú pomocou aktualizovaného antivírusového 

softvéru, resp. iného antimalvérového riešenia.  

 



4.1.7 Odporúčania 

V rámci prevencie voči bezpečnostným incidentom spojeným 

s použitím malvéru môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonať 

nasledujúce opatrenia: 

• zvyšovanie bezpečnostného povedomia používateľov v oblasti 

prevencie voči malvéru, 

• tvorba politiky pre prevenciu voči malvéru, 

• prihlásenie sa k informáciam o aktuálnej bezpečnostnej situácii, 

najmä o aktuálnom malvéri, 

• nasadenie sieťových bezpečnostných systémov, ako sú napríklad 

systémy narušenia a prevencie systémov a firewally. 

• nainštalovanie hostiteľských systémov na detekciu narušenia 

systému, 

• používanie aktuálnych verzií operačných systémov a softvérového 

vybavenia, 

• Vypnutie nepoužívaných sieťových portov a sieťových služieb, 

resp. zamedzenie prístupu z vonkajšej siete k sieťovým službám 

a sieťovým portom, ktoré predstavujú zvýšenú úroveň rizika (napr. 

vzdialená plocha), 

• vytvorenie efektívnych postupov na riešenie tohto typu 

bezpečnostného incidentu za účelom rýchleho a efektívneho 

riešenia incidentu, 

• zavedenie postupu a kontaktného miesta pre hlásenie 

bezpečnostných incidentov súvisiacich s malvérom, 

• nastavenie efektívnehou proces zálohovania a obnovy údajov, 

• blokovanie podozrivých procesov a služieb. 

 



Medzi kľúčové opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti  

s manipuláciou so zdravotníckymi zariadeniami patria: 

• oprava a aktualizácia softvéru, 

• základné bezpečnostné opatrenia, 

• segmentácia počítačovej siete, 

• monitorovanie siete a nasadenie systému detekcie narušenia, 

• bezpečnostný audit, 

• nastavenie organizačných procesov pre riešenie incidentov, 

zabezpečenie základných procesov organizácie, 

• nastavenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi podporných služieb. 
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