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Prevádzkové	technológie	(Operational	Technology	–	OT)	sa	dlho	po-
važovali	za	bezpečný	priestor,	ktorého	sa	kybernetická	bezpečnosť	
(KB)	netýkala.	Svet	OT	bol	pre	bežný	svet	informačných	technológií	
(IT)	 veľkou	 neznámou;	 svet,	 v	 ktorom	 žili	 špecialisti,	 ktorým	 len	
málokto	rozumel.	Iba	nemnoho	spoločností	investovalo	prostriedky	
na	ochranu	OT	pred	kybernetickými	incidentmi.	Kľúčovým	zlomom	
rýchleho	 zbližovania	 svetov	 OT	 a	 IT	 bolo	 implementovanie	 tech-
nických	 prostriedkov	 z	 oblasti	 IT	 (počítače	 a	 operačné	 systémy,	
komunikačné	protokoly,	sieťové	prvky	atď.)	do	OT.	Odvtedy	sa	svet	
OT	 otvoril	 širokej	 verejnosti	 a	 riziko	 kybernetického	 incidentu	 sa	
mnohonásobne	zvýšilo.	V	súčasnosti	už	nikoho	neprekvapí	správa	
v	masmédiách	 o	 úspešnom	kybernetickom	útoku	 na	 priemyselný	
podnik,	 ktorého	 následky	 podnik	 riešil	 celé	 mesiace.	 Vzhľadom	
na	tieto	skutočnosti	 je	dnes	nevyhnutné,	aby	si priemyselné	pod-
niky	 začali	 koncepčne	 budovať	 systém,	 ktorý	 minimalizuje	 riziko	
kybernetického	incidentu	a	zabezpečí	kontinuitu	výroby	a	dodávok	
služieb.

Systém	 riadenia	 priemyselnej	 kybernetickej	 bezpečnosti	 (Cyber	
Security	Management	System	–	CSMS)	pokrýva	celý	životný	cyklus	
KB,	pričom	je	podporovaný	normou	ISA/IEC-62443.	Na	obrázku	je	
zobrazený	v	praxi	osvedčený	CSMS,	ktorý	 implementovali	spoloč-
nosti	združujúce	sa	pod	obchodnými	značkami	Actemium	a	Axians.

Zistiť

V	prvom	 kroku	 implementácie	 CSMS	 sa	 v	 procese	 posudzovania	
skutkového	stavu	prostredníctvom	osobných	stretnutí	so	všetkými	
zainteresovanými	 osobami,	 podrobnou	 prehliadkou,	 inventarizá-
ciou	hardvéru	a	softvéru,	workshopmi	a	pod.	získavajú	informácie,	
na	 základe	 ktorých	 sa	 skúma	 možný	 dosah	 kybernetických	 inci-
dentov	 na	 podnik.	 Výsledkom	 tohto	 procesu	 je	 podrobná	 správa,	
ktorá	okrem	iného	obsahuje	aj	maticu	rizík	s	ohodnotením	prijateľ-
ného	rizika,	odporúčania	na	zvýšenie	odolnosti	proti	kybernetickým	
incidentom,	ako	aj	 logickú	a	 fyzickú	schému	dátovej	 siete.	Často	
sú	už	v	tejto	fáze	identifikované	nedostatky,	takže	možno	okamžite	
aplikovať	opatrenia,	ako	je	napr.	zmena	segmentácie	siete,	modifi-
kácia	stratégie	zálohovania,	zaškolenie	personálu	alebo	obmedzenie	
fyzického	prístupu	k	vybraným	zariadeniam.

Chrániť

Neoddeliteľnou	 súčasťou	 procesu	 ochrany	 je	 vzdelávanie	 zamest-
nancov	 o	 politike	 a	 postupoch	 z	 oblasti	 KB	 platných	 v	 podniku.	
Základným	cieľom	aplikovania	 technických	opatrení	 v	 tomto	pro-
cese	 je	 zmenšovanie	 priestoru,	 ktorý	 by	 mohol	 byť	 zneužitý	 na	

kybernetický	 incident.	 Na	 to	 sa	 odporúča	 aplikovať	 postupy	 opí-
sané	 v	Guide	 to	 ICS	Security	800-82	dostupné	na	 internetových	
stránkach	National	Institute	of	Standard	and	Technology	(NIST	SP	
800-82	rev.	2).

Odhaliť

Pre	 podnik	 je	 kľúčové	 vedieť	 identifikovať	 kybernetické	 incidenty	
včas.	 Vzhľadom	 na	 veľkú	 komplikovanosť	 systémov	 nasadených	
v	podnikoch	 je	vhodné,	aby	mal	personál	starajúci	sa	o	kyberne-
tickú	 bezpečnosť	 k	 dispozícii	 adekvátne	 technológie,	 ktoré	 nielen	
monitorujú	 kritické	 služby,	 sieťovú	 prevádzku,	 servery,	 pracovné	
stanice	a	pod.,	ale	ktoré	v	 reálnom	čase	analyzujú	bezpečnostné	
výstrahy.

Reagovať

Správa	hodnotenia	rizík,	ktorá	bola	vypracovaná	v	prvom	kroku	im-
plementácie	CSMS,	 obsahuje	 realistické	 scenáre	 ohrozenia,	 ktoré	
majú	vplyv	na	najdôležitejšie	procesy	a	aktíva	podniku.	Napriek	pri-
jatým	opatreniam	musí	byť	podnik	pripravený	na	prípadný	incident.	
Pre	podnik	je	strategické	mať	vypracovaný	akčný	plán	na	identifiká-
ciu	a	kontrolu	kybernetického	incidentu,	ktorý	zaistí	včasnú	a	správ-
nu	reakciu.	Každý	kybernetický	incident,	ktorý	bol	v	podniku	iden-
tifikovaný,	 treba	 podrobne	 analyzovať.	 Výsledky	 forenznej	 analýzy	
pomôžu	 lepšie	porozumieť	 incidentu,	ku	ktorému	došlo,	a	upraviť	
procesy	tak,	aby	sa	podobný	bezpečnostný	incident	neopakoval.

Obnoviť

Pre	podnik	je	štandardom	mať	vypracované	plány	kontinuity	a	ob-
novy	s	cieľom	pokračovať	v	najdôležitejších	obchodných	procesoch	
v	 rôznych	 scenároch.	 V	 súčasnosti	 je	 dôležité,	 aby	 boli	 súčasťou	
týchto	plánov	aj	procesy	týkajúce	sa	KB,	nakoľko	závislosť	podniku	
od	OT	a	IT	mu	neumožňuje	tieto	procesy	podceňovať.	Rýchlosť	ob-
novy	systémov	po	kybernetickom	incidente	je	pre	podnik	kritická.	
Efektívna	stratégia	zálohovania	systémovej	platformy,	aplikačného	
softvéru	a	kmeňových	výrobných	údajov	následne	podniku	umožňu-
je	rýchlu	obnovu	výroby	a	dodávok	služieb.

Udržiavať

Implementácia	CSMS	nie	je	jednorazovým	projektom,	ale	je	systé-
mom,	ktorý	vyžaduje	neustálu	pozornosť.	OT	a	IT	sú	predmetom	ne-
ustálych	zmien	nielen	z	dôvodu	rozširovania	alebo	realizácie	techno-
logických	zmien,	ale	aj	z	dôvodu	aplikovania	zmien	organizačných	
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a	personálnych.	Pre	podnik	je	dôležité	pravidelne	kontrolovať,	či	sú	
implementované	politiky,	postupy	a	opatrenia	stále	účinné.	Každá	
aplikovaná	zmena	je	potenciálnym	rizikom	a	z	uvedeného	dôvodu	
norma	ISA/IEC-62443	vyžaduje	povinné	zavedenie	systému	riade-
nia	zmien.

Vnímame	 rozdiely	 medzi	 stavom	 pripravenosti	 podnikov	 na	 prí-
padné	 bezpečnostné	 incidenty.	 V	 zahraničí	 sa	 spoločnosti	 snažia	
už	 dlhšie	 o	 systémové	 riešenia,	 na	 Slovensku	 však	 podniky	 ešte	
len	nasadzujú	technologické	opatrenia.	Často	hlavným	(a	nezriedka	
jediným)	dôvodom,	prečo	sa	podniky	začali	problematike	priemy-
selnej	kybernetickej	bezpečnosti	venovať,	je	nadobudnutie	účinnosti	
zákona	o	kybernetickej	bezpečnosti	č.	69/2018	Z.	z.

Skúsenosti z nasadzovania KB  
v praxi slovenských podnikov

Na	rozdiel	od	zahraničných	kolegov	zo	skupiny	Actemium	spoloč-
nosť	ProCS	(Actemium	Slovakia)	zatiaľ	neimplementovala	komplex-
ný	CSMS.	V	praxi	sme	sa	stretli	so	zákazníkmi,	ktorí	sa	už	vo	svojich	
technických	požiadavkách	venujú	problematike	KB	a	požadujú,	aby	
bol	dodávaný	projekt	v	súlade	s	ich	bezpečnostnou	politikou.

Nedávno	spoločnosť	ProCS	realizovala	projekt,	v	ktorom	zákazník	
venoval	 KB	 rovnakú	 mieru	 dôležitosti	 ako	 ktorejkoľvek	 inej	 časti	
projektu.	 V	 prvej	 fáze	 uvedeného	 projektu	 sa	 riešila	 sieťová	 KB.	
Tú	 zákazník	 považoval	 za	 kľúčovú,	 nakoľko	 striktné	 nastavenie	
komunikačných	pravidiel	na	aktívnych	sieťových	zariadeniach	mu	
pomohlo	značne	obmedziť	možnosti	kybernetického	incidentu.	Pre	
projekt	bol	vyhradený	rozsah	siete,	ktorý	bol	rozdelený	na	virtuálne	
podsiete.	Rozhodnutím	využiť	virtuálne	podsiete	sa	v	tomto	prípade	
docielilo	výraznejšie	zvýšenie	odolnosti	celej	sieťovej	infraštruktúry	
v	OT.	Medzi	jednotlivými	virtuálnymi	podsieťami	boli	na	základe	po-
užitých	typov	komunikačných	protokolov	nakonfigurované	pravidlá	
ACL	 (Access	Control	 List),	 ktoré	 zabezpečovali	 filtrovanie	 sieťovej	
prevádzky.	Zlaté	pravidlo	„všetka	komunikácia	je	štandardne	zaká-
zaná“	bolo	použité	pri	konfiguráciách	všetkých	aktívnych	sieťových	
zariadení.	Pravidlá	ACL	boli	nastavované	v	súlade	s	odporučením	
výrobcov	OT	a	IT,	použitých	komunikačných	protokolov	a	výsledkov	
analýzy	sieťovej	prevádzky.	Všetky	komunikačné	protokoly	použité	
v	projekte	museli	spĺňať	podmienku	šifrovania.	Na	záver	sa	zrealizo-
vali	základné	penetračné	testy,	ktoré	potvrdili	správnosť	nastavenia	
všetkých	aktívnych	sieťových	prvkov	dátovej	siete.

Bezpečná	pripojiteľnosť	vybraných	používateľov	zo	zóny	IT	na	server	
umiestnený	vo	vyhradenej	zóne	OT	bola	ďalšou	úlohou,	ktorú	bolo	
nevyhnutné	 vyriešiť.	 Štandardne	dodávaný	 klient	 na	 komunikáciu	
so	 serverom	nespĺňal	 bezpečnostné	 požiadavky	 zákazníka	 a	 bolo	
potrebné	nájsť	riešenie,	ktoré	by	používalo	predpísaný	komunikačný	

protokol.	 Rozhodnutie	 použiť	 protokol	 RDP	 znamenalo	 obmedziť	
prostredie	 pre	 vzdialených	 používateľov	 na	 serveri	 tak,	 aby	 mali	
možnosť	 používať	 iba	 vybrané	 aplikácie	 bez	 možnosti	 akejkoľvek	
inej	interakcie	alebo	zásahu	do	funkčnosti	servera.

Použité	operačné	systémy	na	serveroch	a	operátorských	pracovis-
kách	v	predvolenom	nastavení	nereflektovali	požiadavky	konkrétnej	
implementácie	 a	 bolo	 nutné	 vykonať	 hardening	 (spôsob	 modi-
fikácie	 nastavení	 parametrov	 zariadenia	 tak,	 aby	 bolo	 čo	 najviac	
optimalizované	na	 jeden	konkrétny	účel).	Vzhľadom	na	nasadené	
technológie	bolo	potrebné	vykonať	veľké	množstvo	nastavení	a	tes-
tov.	Výsledkom	tohto	procesu	bola	optimalizácia	výkonu	zariadení,	
zvýšenie	odolnosti	 proti	 kybernetickým	hrozbám	a	 zníženie	počtu	
porúch	vzniknutých	nevyužívanými	službami.

KB	bola	 súčasťou	akceptačných	 testov	FAT	a	SAT,	na	ktorých	 sa	
overoval	 súlad	 nastavení,	 funkčnosti	 a	 výkonu	 s	 požiadavkami.	
Okrem	 uvedených	 služieb	 sa	 zákazníkovi	 vypracovala	 projektová	
dokumentácia	KB,	 ktorá	 obsahovala	 detailný	 opis	 sieťovej	 infraš-
truktúry,	nastavenie	pravidiel	ACL,	opis	komunikácie	medzi	IT	a	OT,	
nastavenie	auditovania	a	logovania,	opis	fyzickej	ochrany,	stratégiu	
zálohovania,	nastavenie	parametrov	hardeningu,	podrobný	zoznam	
hardvérovej	a	softvérovej	inventarizácie,	nastavenie	bezpečnostných	
politík,	konfiguráciu	sieťových	zariadení,	zoznam	hesiel	a	nastave-
nie	firewallov.	Všetky	citlivé	informácie	boli	odovzdané	v	šifrovanej	
forme.	Na	záver	bol	technický	personál	zákazníka	zaškolený	do	KB.

Úspešné nasadenie KB je o úzkej spolupráci

Spoločnosti,	 ktoré	 dodávajú	 komplexné	 riešenia	 pre	 priemyselnú	
automatizáciu,	musia	 rozširovať	 svoje	 kompetencie	 o	 oblasť	 prie-
myselnej	kybernetickej	bezpečnosti,	aby	boli	pripravené	čeliť	novej	
výzve	a	dodávať	produkty	a	služby,	ktoré	budú	zapadať	do	koncep-
cie	CSMS	zákazníka.	Prvé	naše	skúsenosti	so	zákazníkmi	z	ener-
getického	a	chemického	priemyslu	na	Slovensku	nám	ukázali,	 že	
zvládnuť	tento	proces	nie	je	triviálne.	Je	potrebné,	aby	veľmi	úzko	
spolupracovali	špecialisti	z	oblasti	OT	a	IT	na	strane	dodávateľa	aj	
na	strane	zákazníka.
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