Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR
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1. Úvod
S rozvojom informatizácie spoločnosti (zavádzanie eGovernmentu, nových služieb, procesov atď.) je
nevyhnutné prijať množstvo nových legislatívno-organizačných a technických opatrení, ktoré vyplývajú z
medzinárodných zmlúv, smerníc a strategických dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tieto
zmeny premietnuté do kľúčových dokumentov, ktorými sú najmä, „Politika informatizácie spoločnosti v SR“
,schválená uznesením vlády SR č. 522/2001, „Národná koncepcia informatizácie VS“ schválená uznesením
vlády SR č. 331/2008, „Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR“ schválená uznesením vlády SR č.
570/2008 a ďalšie so sebou prinášajú zvýšené nároky na používateľov pri využívaní informačných zdrojov pri
komunikácii a manipulácii s dátami a ich ochrane. Ide predovšetkým o to, aby tieto pripravované zmeny slúžili
humánnym cieľom, čo si vyžaduje dodržiavanie elementárnych pravidiel v dodržiavaní informačnej bezpečnosti
(ďalej len „IB“), povedomie a primeranú úroveň vzdelania v oblasti spracovania a používania informácií (ochrana
digitálneho priestoru, utajované skutočnosti, osobné údaje, citlivé údaje a pod.), keďže súčasné informačné
a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“) umožňujú aj laikom bez informatického vzdelania pracovať s citlivými
osobnými údajmi, zdravotnou dokumentáciou, komunikovať s úradmi elektronicky, vykonávať finančné transakcie
prostredníctvom systémov e-bankingu a pod.
Cieľom dokumentu „Návrh systému vzdelávania v oblasti IB v SR “ je identifikovať skupiny používateľov
digitálneho priestoru od laikov až po špecialistov, ich poslanie v tomto priestore a ich základné úlohy, ktoré by
mali plniť, aj s požiadavkami na rozsah vzdelávania. Obsahom dokumentu je aj náčrt možnosti školského
a mimoškolského systému vzdelávania v oblasti IB v SR a návrh implementácie rámcového systému
vzdelávania. Dokument je orientovaný na celý digitálny priestor Slovenska, nezaoberá sa však prípravou
špecialistov na ochranu priestoru patriaceho pod zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže ide o uzavretý podpriestor.
Navrhovaný systém vzdelávania v IB je koncipovaný ako otvorený systém, ktorý môže byť v prípade potreby
modifikovaný a doplnený.
2. Kategorizácia účastníkov digitálneho priestoru a charakteristika ich vzdelávacích potrieb
Pri definovaní kategórií sa vychádza z predpokladu, že každý účastník má mať také znalosti z IB, aby
pokryl plnohodnotne plnenie svojich úloh, keďže nedostatočné vedomosti vedú k chybám z neznalosti. Na druhej
strane snahy zaviesť nadbytočné vzdelávanie môžu zapríčiniť neporozumenie dotknutých používateľov
a neefektívnosť vynaloženého úsilia. S prihliadnutím na uvedené, návrh definuje nasledovné kategórie
používateľov:
1. laici
2. manažéri a vedúci pracovníci
3. informatici nešpecialisti v IB
4. špecialisti v IB
5. výskumníci v IB
6. učitelia v IB
2.1. Laici
Ide o kategóriu používateľov IKT, bez oprávnenia zasahovať do softvérového a hardvérového vybavenia
počítačov a prídavných zariadení, modifikovať nastavenie, inštalovať programy a pod. Laici môžu byť aj majiteľmi
vlastných, domácich systémov, pre ktoré majú oprávnenia správcov (administrátorov). Vzdelávacie potreby laikov
v IB možno rozdeliť na dve skupiny, a to na budovanie:
a) bezpečnostného povedomia, t. j. poznanie základných pojmov, hrozieb, rizík, bezpečnostných
mechanizmov a princípov súvisiacich s používaním IKT a ich významu, teda ide o „základnú
predstavu o tom, čo a prečo treba robiť, resp. čo a prečo sa robiť nemá“. Príkladmi oblastí, ktoré
budovanie povedomia môže pokrývať, sú: komunikácia elektronickou poštou, internet, autentizácia,
zálohovanie a pod. Do povedomia treba zaradiť aj poznanie bezpečnostných požiadaviek
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formulovaných v bezpečnostných politikách/predpisoch organizácie a schopnosť tieto požiadavky
naplniť,
b) praktických zručností pri používaní IKT a ich bezpečnostných mechanizmov tak, aby boli laici
schopní vykonať konkrétne úkony a porozumieť im, ako sú napríklad prihlásenie/odhlásenie sa zo
systému, narábanie s heslom a jeho zmena, vhodná reakcia na bezpečnostné a iné upozornenia
systému (operačného, antivírusového, webovej aplikácie a pod.), spôsob zálohovania a obnovy
vlastných súborov atď. V tomto smere zohrávajú nezastupiteľnú úlohu školenia konkrétnych IKT,
dobre a intuitívne navrhnuté aplikácie. Keďže praktické zručnosti sú systémovo závislé, nie je
možné pokryť ich všeobecným vzdelávaním. Naplnenie takýchto potrieb vzdelávania laikov pre IKT
využívané v práci obvykle zabezpečujú zamestnávatelia.
2.2. Manažéri a vedúci pracovníci
Sú špeciálna kategória laikov vo vedúcich postaveniach organizácií, ktorí sú na jednej strane používateľmi
IKT, ale na druhej strane zodpovedajú za ochranu aktív organizácie, ktoré sú v ich pôsobnosti, resp. rozhodujú
o bezpečnostnej politike organizácie (bez ohľadu na to, či je explicitne formulovaná), o prostriedkoch na jej
realizáciu, informačno-bezpečnostnom manažmente a pod. Títo pracovníci sú často zodpovední za napĺňanie
legislatívnych informačno-bezpečnostných požiadaviek v organizácii (napr. požiadavky súvisiace s ochranou
osobných údajov, utajovaných skutočností a pod.). Na plnenie týchto úloh potrebujú mať manažéri a vedúci
pracovníci, na rozdiel od laikov, hlbšie poznatky najmä v nasledujúcich oblastiach IB:
-

základné princípy manažmentu IB,
základné informácie o riadení projektov a procesoch prevádzky IKT,
základné princípy personálnej bezpečnosti,
základné princípy zabezpečenia kontinuity činností,
porozumenie legislatívnym požiadavkám súvisiacim s informačnou bezpečnosťou a spôsobom ich
uplatnenia.

2.3. Informatici - nešpecialisti v IB
Sú kategória informatikov, ktorí sa nešpecializujú na informačnú bezpečnosť. Pôsobia ako návrhári
softvérových a hardvérových systémov, ako programátori, správcovia systémov, sietí a pod. Často majú títo
informatici – nešpecialisti IB čiastkové, hoci v niektorých oblastiach detailné, poznatky z tých aspektov IB, ktoré
sa dotýkajú ich každodenných činností. V praxi majú informatici – nešpecialisti IB najväčší vplyv na stav IB v
konkrétnom systéme, resp. organizácii. Širší základný prehľad a pochopenie bezpečnostných požiadaviek
a opatrení (či už z pohľadu návrhu, vývoja alebo prevádzky) preto vedie k zvyšovaniu bezpečnostnej úrovne IKT.
Vzdelávacie potreby informatikov-nešpecialistov v IB sú do veľkej miery závislé od konkrétnej profesijnej
orientácie. Z pohľadu vzdelávania má význam uvažovať samostatne o informatikoch zaoberajúcich sa primárne
návrhom a vývojom IKT (architekti, analytici, programátori, testeri a pod.) a informatikoch primárne
zodpovedajúcich za prevádzku informačných systémov (správcovia systémov, sieťoví a databázoví špecialisti,
operátori a pod.). Minimálne (základné) potreby, spoločné pre všetkých, zahŕňajú prierezovo najmä:
- pochopenie hrozieb, zraniteľností a výsledných rizík spojených s IKT, mechanizmov a opatrení na ich
elimináciu alebo redukciu, ako aj predpokladov a dôsledkov ich realizácie,
-

pochopenie podstaty bezpečnostných požiadaviek na IKT a možností ich naplnenia,

-

schopnosť navrhnúť, realizovať, udržiavať a prevádzkovať (v súlade s príslušnou profesijnou
orientáciou) mechanizmy na naplnenie bezpečnostných požiadaviek na IKT,

-

schopnosť byť kvalifikovaným partnerom pre spoluprácu so špecialistami v IB (tam, kde sa profesijné
orientácie prekrývajú).

Špecifické vzdelávacie potreby pre oblasť návrhu a vývoja zahŕňajú najmä bezpečnostné otázky súvisiace
so životným cyklom vývoja softvéru, s autentizáciou, riadením prístupu, logovaním, testovaním softvéru,
implementáciou kryptografických mechanizmov a pod. Špecifické vzdelávacie potreby pre oblasť prevádzky
zahŕňajú najmä bezpečnostné otázky súvisiace s prostredím, v ktorom sa IKT prevádzkujú (siete, operačné
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systémy, databázy a pod.) a procesmi (zálohovanie a obnova, riešenie incidentov, plánovanie kontinuity činností
a pod.).
2.4. Špecialisti v IB
Do tejto kategórie patria v prvom rade informačno-bezpečnostní manažéri rôznych úrovní, audítori, IKT
a produktov, členovia CSERT-ov, CSIRT-ov a podobných organizácií, ďalej tvorcovia PKI systémov,
vyšetrovatelia špecializujúci sa na počítačovú kriminalitu, prípadne právnici (počítačové právo, počítačová
kriminalita, legislatíva súvisiaca s informačnou bezpečnosťou (elektronický obchod, PKI a pod.)). Špecialisti v IB
by mali mať dostatočné vedomosti o IKT, o hrozbách, zraniteľnostiach, rizikách, právnych požiadavkách na
ochranu IKT, protiopatreniach, správe rizík, zaisťovaní kontinuity činnosti, štandardoch, normách, certifikácii
a akreditácii a iných oblastiach IB. Rozsah IB si vyžaduje špecializáciu, ktorá zohľadňuje aj kvalifikačné
požiadavky na jednotlivých špecialistov.
Špecialisti v IB majú mať základné vedomosti vo všetkých oblastiach IB vrátane pochopenia príslušných
princípov, modelov, procesov, bezpečnostných techník a ich vzájomných vzťahov. Hlboké vedomosti
a schopnosť navrhovať, analyzovať a riešiť problémy, teda expertíza sa očakáva v tých oblastiach, ktoré sú
predmetom konkrétnej špecializácie. Napriek odlišnosti obsahu znalostí pre jednotlivé špecializácie informačno
-bezpečnostých expertov, všetci musia byť schopní svoje znalosti používať pri riešení praktických problémov
a musia svoje znalosti neustále aktualizovať.
2.5. Výskumníci v IB
Výskum v IB má za úlohu prinášať nové riešenia konkrétnych problémov generovaných spoločenskou
praxou (aplikovaný výskum), resp. prispieť k riešeniu principiálnych problémov (základný výskum). Na rozdiel od
predchádzajúcej kategórie špecialistov v IB, kde napriek rozdielnosti jednotlivých špecializácií existuje pomerne
veľký spoločný základ, výskumníci pracujúci v oblasti v IB sú podstatne užšie špecializovaní (napr. bezpečnosť
systémov, biometria, kryptológia a pod.).
Vzdelávacie potreby výskumníkov sú vysoko individuálne (v závislosti od špecializácie). Zvyčajne tieto potreby
pokrýva vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa.
2.6. Učitelia v IB
Špeciálnou kategóriou sú učitelia IB. Špecifickosť kategórie spočíva v tom, že úlohou učiteľa je podať
poslucháčom ucelený obraz o širšej oblasti IB, ktorej rozsah presahuje častokrát jeho skúsenosti. Vzhľadom na
to, že je potrebné vzdelávať rozličné skupiny ľudí (žiaci základných škôl, stredoškoláci, vysokoškoláci
s informatickým vzdelaním rozličnej úrovne alebo bez neho, účastníci kurzov, postgraduálneho alebo
celoživotného štúdia), sú potrební nielen učitelia schopní podať širší prehľad problematiky, ale aj špecialisti,
schopní podať hlbší výklad v užšej oblasti. Okrem znalosti problematiky, ktorú učia, by bolo užitočné, aby učitelia
(najmä pre stredoškolákov a laikov) ovládali aj metodiku vyučovania.
Učiteľov IB je možné rozdeliť na skupiny podľa toho, čo učia a koho učia, na učiteľov:
a) laikov definovaných v časti 2.1 (vrátane základných, stredných škôl a neinformatických odborov
vysokých škôl; títo potrebujú mať širší prehľad, ale vyučujú len základy IB),
b) špecializovaných oblastí definovaných v časti 2.3 (napr. konkrétne profesijné oblasti IT),
vzdelávacie potreby pre túto skupinu učiteľov sú podobné ako potreby špecialistov na dané oblasti,
c) definovaných v časti 2.4 (zvyčajne informatické) odborov vysokých škôl, vzdelávacie potreby pre
túto skupinu učiteľov sa kryjú (podľa témy) s výskumníkmi alebo so špecialistami pre preberané
témy.
3. Obsah vzdelávania pre jednotlivé kategórie
IB nie je ustanovená za samostatný vedný a študijný odbor, a nie je jasne stanovený všeobecne
akceptovaný obsah vzdelávania v tejto oblasti. Vzhľadom na interdisciplinárny charakter IB a rôznorodé
požiadavky na laikov, informatikov nešpecialistov, ako aj špecialistov v IB, je problematické zostaviť návrh
obsahu, ktorý by vyhovoval všetkým účastníkom digitálneho priestoru. Existuje viacero návrhov špecifikácie
obsahu vzdelávania v IB vychádzajúcich zo štruktúry Common Body of Knowledge (CBK), ktoré vypracovalo
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konzorcium The International Information Systems Security Certification Consortium ((ISC)2). Výhodami výberu
CBK ako referenčnej množiny znalostí sú medzinárodná akceptácia (existujú certifikáty pre vzdelávanie
vychádzajúce z CBK) a široký záber (CBK pokrýva najdôležitejšie oblasti IB, aj keď za cenu toho, že základné
oblasti z CBK sú definované veľmi všeobecne). Ak bude potrebné špecifikovať jednotlivé oblasti podrobnejšie,
resp. doplniť špecifické oblasti, ktoré CBK nepokrýva (napr. biometria a pod.), CBK predstavuje dobrý základ,
z ktorého je možné vychádzať. V nasledujúcej tabuľke 1 je podľa CBK definovaných 10 oblastí IB. Pri
zostavovaní kurzov (študijných programov, učebných osnov) IB bude potrebné špecifikovať obsah vzdelávania
podrobnejšie, pretože používatelia zaradení do rôznych úloh v digitálnom priestore potrebujú nielen znalosti
z rozličných oblastí CBK, ale aj rôznu úroveň poznania, resp. zručností z tej istej oblasti. Budeme vychádzať z
definície troch úrovní poznania a pre vyššie uvedené kategórie účastníkov digitálneho priestoru špecifikujeme,
ktoré oblasti poznania a na akej úrovni by mali mať. Sú to:
-

úroveň A – znalosť vybraných základných pojmov a ich významu (schopnosť porozumieť pojmom,
postupom, hotovým bezpečnostným riešeniam a vyvarovať sa základných rizík),

-

úroveň B – znalosť a použitie mechanizmov a procesov v bezpečnostných riešeniach, (kvalifikovaná
orientácia v oblasti, schopnosť zdôvodniť a realizovať navrhnuté riešenia),

-

úroveň C – schopnosť navrhovať, analyzovať, uplatniť a hodnotiť bezpečnostné požiadavky, riešenia
a mechanizmy.

Tabuľka 1:
Oblasti IB
1

Manažment IB
Architektúra, modely a
2
hodnotenie
3 Riadenie prístupu
4 Aplikačná bezpečnosť
5 Bezpečnosť prevádzky
6 Fyzická bezpečnosť
7 Kryptológia
Siete, internet a
8
telekomunikácie
9 Plánovanie kontinuity činností
10 Legislatíva a etika

informatici
Návrh / vývoj prevádzka
B
B

laici

manažéri

A

B

-

A

B

B

B

A
A
A
A

A
A
B
A
A

B
C
B
A
B

B
C
C
B
B

C
B
B
B
B

A

A

B

B

C

A
A

A
B

B
A

C
A

C
B

špecialisti
C

Tabuľku 1 treba interpretovať v súlade so všeobecnými charakteristikami vzdelávacích potrieb pre
jednotlivé kategórie, ktoré boli uvedené v predchádzajúcich častiach. Nie sú v nej uvedené kategórie
výskumníkov a učiteľov. V prípade výskumníkov rozsah a úroveň požadovaných znalostí závisí od oblasti IB,
v ktorej pracujú. V ostatných oblastiach sú na nich kladené požiadavky minimálne na úrovni laikov. Znalosti
učiteľov IB závisia od toho, koho a čo učia (základné kurzy pre laikov a stredné školy si vyžadujú úroveň B,
učitelia v profesijnom vzdelávaní by mali mať úroveň špecialistov v danej podoblasti a učitelia špecializovaných
kurzov na vysokých školách by mali byť na úrovni výskumníkov v daných oblastiach).
4. Odhad kvalifikačných potrieb SR
Laici tvoria z bezpečnostného povedomia väčšinu populácie v SR (cca 95 – 98 % obyvateľstva). Podľa
správy1, ústredná správa zamestnáva 161,6 tis. osôb, územná samospráva 179,5 tisíc osôb a zdravotné
a sociálne poisťovne 9,3 tisíc osôb. Správa2,3 Štatistického úradu SR uvádza počty: 118 tis. riadiacich
pracovníkov, 217 tis. duševne pracujúcich osôb a 398 tis. osôb pracujúcich v zdravotníctve, školstve
1

Správa o vývoji zamestnanosti a priemerných mzdách v sektore verejnej správy, MF SR, 2008,
Sirák M., Salner A., Druga P. Factors And Impacts In The Information Society A Prospective Analysis In The Candidate
Countries, Report On Slovakia, 2004,
3
Technical Report EUR 21285 EN.
2
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a príbuzných oblastiach. V počte laikov, podľa uvedeného, nie sú zaradení technici, robotníci v priemysle,
živnostníci, poľnohospodári, nekvalifikovaní robotníci a osoby špecifické (riadenie výroby, vedenie evidencie
tovarov, účtovníctvo, vlastná potreba IKT). Z uvedených informácií je možné predpokladať, že laici u ktorých sa
predpokladá využívanie IKT, budú predstavovať počet cca 1 mil. osôb.
Informatici: Podľa zdroja3 študenti informatického zamerania predstavovali cca 4 % študentov VŠ s postupným
nárastom v jednotlivých rokoch uvedeným v tabuľke 2.
Tabuľka 2:
1.
2.
3.

Obdobie (roky)
1970 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2008
Spolu 1970 - 2008

Absolventi/rok (počet)
500
1 000
2 000
-

Absolventi/obdobie (počet)
10 000
10 000
16 000
36 000

Poznámka: Počet absolventov zahraničných vysokých škôl s informatickým zameraním na Slovensku je zanedbateľný.

Reálny počet informatikov so SŠ a VŠ vzdelaním pôsobiacich aktívne je cca 40 tisíc, pričom na
informatických pozíciách pracujú aj ľudia s iným vzdelaním (neodborné SŠ a VŠ). Väčšina informatikov pôsobí
v súkromných spoločnostiach a zvyšovanie ich kvalifikácie je v ich vlastnom záujme, resp. záujmom ich
zamestnávateľa. V štátnych organizáciách sa počty odborne kvalifikovaných informatikov pohybujú v rozmedzí
1– 2 tisíc ľudí (správcovia sietí a IS), pre ktorých by prichádzalo do úvahy zabezpečiť vzdelávanie v IB.
Špecialisti sú potrební pre zabezpečenie plnenia úloh štátu v IB na centrálnej úrovni, na ochranu špeciálnych
systémov spracovávajúcich klasifikovanú informáciu a na ochranu IKT. Úlohou tejto kategórie je najmä:
a) rozpracovávať koncepčné otázky IB pre štátne orgány a podieľať sa na realizácii úloh z nich
vyplývajúcich (návrhy legislatívnych noriem zameraných na informačnú bezpečnosť, posudzovanie
existujúcich a navrhovaných právnych noriem z hľadiska IB, sledovanie stavu a trendov vývoja IB vo
svete a v SR, tvorba a aktualizácia koncepčných materiálov, vytváranie špecifikácií a posudzovanie
návrhov projektov, spolupráca so zahraničím, koordinácia spolupráce štátnych orgánov a súkromných
inštitúcií v IB a i.),
b) poskytovať štátnym orgánom, firmám aj občanom informácie o relevantných bezpečnostných otázkach
(zvyšovanie bezpečnostného povedomia občanov, monitoring stavu IB, vytvorenie a prevádzkovanie
systému včasného varovania pre prípad ohrozenia, analýzy bezpečnostných problémov a možných
riešení, informácie o prekonaní kryptografických systémov a návrh opatrení, riziká spojené s novými
technológiami (RFID, mobilné IKT) a pod.),
c) poskytovať verejnosti podporu pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov (konzultácie, metodické
materiály, zverejňovanie najlepších skúseností, odporúčané nastavenia systémov a pod.),
d) vývoj bezpečných riešení (základný a aplikovaný kryptografický výskum, napr. autentizácia
a identifikácia, biometria, čipové karty, bezpečné architektúry, kvantová kryptografia, metódy tvorby
bezpečných programových systémov a i. ),
e) zabezpečovať centrálne služby (prevádzkovanie CERT, štátnej PKI),
f)

vytvárať, zverejňovať a vysvetľovať pravidlá pre hodnotenie systémov ,

g) vykonávať testovanie, hodnotenie, certifikáciu a akreditáciu IKT,
h) vykonávať špeciálne merania a technické skúšky bezpečnostne relevantných
(elektromagnetické vyžarovanie pre kryptografické moduly, čipové karty a pod.),
i)

zariadení

udržovať konzistentnosť slovenských bezpečnostných štandardov a medzinárodných noriem, tvorba
národných štandardov, posudzovanie, resp. účasť na tvorbe medzinárodných noriem,
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j)

riešiť forenznú informatiku (boj s počítačovou kriminalitou, vyšetrovanie bezpečnostných incidentov,
zabezpečovanie dôkazov, expertná činnosť pri súdnom konaní).

Na zaistenie IB pre informačné systémy vo verejnej správe a komerčných organizáciách bude postačovať
informatik – správca, ktorý absolvoval školenie v IB, zamerané na bezpečnú prevádzku IKT (operačné systémy,
databázy, počítačové siete) a základy manažmentu IB. Činnosti potrebné pre zabezpečenie IKT, resp. IB
v organizácii, ktoré presahujú možnosti zaškolených informatikov, bude možné realizovať prostredníctvom
externých špecialistov. Pre veľké organizácie a IKT sa odporúča disponovať vlastnými odborníkmi na IB. Títo by
mali byť schopní vytvoriť v organizácii systém riadenia IB, spracovať bezpečnostný projekt pre IKT a uviesť
opatrenia v ňom navrhnuté do praxe. Tieto požiadavky by mali pokryť tri kategórie špecialistov, a to
bezpečnostný manažér, technicky orientovaný bezpečnostný správca, resp. audítor na oblasť IB.. Ďalším
typom organizácií, ktoré potrebujú vlastných bezpečnostných expertov, sú informatické firmy, vyvíjajúce systémy
vyžadujúce bezpečnostné riešenia. Orientačný odhad počtu odborníkov pre plnenie uvedených úloh je cca 300.
Výskumníci: Rozvoj poznania a príprava odborníkov nie sú možné bez rozvoja výskumu. Viaceré z činností,
ktoré majú vykonávať odborníci v IB, spadajú do oblasti aplikovaného výskumu. Aplikovaný výskum priamo
naviazaný na prax potrebuje podporu základného výskumu. Úspešnosť výskumných tímov je daná kvalitou ľudí
a podmienkami, ktoré majú vytvorené pre prácu a nie je úmerná ich počtu. Predpokladá sa, že Slovensko bude
potrebovať ľudí pracujúcich v základnom aj v aplikovanom výskume, keďže súčasný stav je nedostatočný a ich
počet nevieme odhadnúť.
Učitelia: V populačnom ročníku školopovinnej mládeže bude podľa prognóz demografického vývoja4 do roku
2025 cca 50 – 60 tisíc detí. Ak by sa uvažovalo s 30 žiakmi v triede, v jednom populačnom ročníku bude cca 2
000 tried. Ak by sa vyučovanie IB ponechalo na učiteľov informatiky, tak pri 20 hodín/týždeň a 2 hodinách
informatiky týždenne bude potrebných v jednom ročníku cca 200 učiteľov informatiky, ktorých bude treba
pripraviť na výučbu IB. Povinný rozsah výučby informatiky je na základných a stredných školách nižší (v priemere
1 hodina týždenne), pri zohľadnení prognóz rozvoja informatizácie sa predpokladá rozšírenie výučby informatiky.
Celkovo preto treba rátať s prípravou až 1 000 učiteľov informatiky stredných a základných škôl. Tréning
a vzdelávanie v IB pre ostatné kategórie používateľov IKT, informatikov a expertov môžu vykonávať špecialisti
a na VŠ výskumníci v IB.
5. Návrh systému vzdelávania
Na zaistenie primeranej úrovne IB je potrebná adekvátna úroveň bezpečnostného povedomia všetkých
subjektov, ktoré v ňom pôsobia. Z čiastkových prieskumov stavu IB v SR5 z rokov 2004 a 2006 v porovnaní so
stavom v informačne vyspelých krajinách úroveň povedomia verejnosti vrátane znalostí manažérov
a informatikov sú nedostatočné. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj podrobnejší prieskum stavu IB vo verejnej správe,
vykonaný MF SR v decembri 2008. Podrobnejšie informácie budú uvedené v správe o plnení úloh z Národnej
stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR. Keďže tieto ukazovatele nezávisia len od vzdelávacích inštitúcií, ale
aj od iných faktorov (spoločenská objednávka, legislatíva, zaradenie IB do agendy štátnych orgánov, existencia
špecializovaných inštitúcií typu CSIRT a pod.), tento nepriaznivý stav nebude možné progresívne zmeniť
v krátkom čase. Návrh riešenia spočíva v prijatí opatrení, ktoré je možné realizovať s relatívne malými nákladmi
za existujúcich podmienok a z opatrení, ktoré predpokladajú väčšie zmeny v prístupe štátu k IB za súčasných
podmienok a sú ťažko realizovateľné.
5.1 Cieľové skupiny
Laici – pre budovanie informačno-bezpečnostného povedomia pre laikov sú špecifikované dva okruhy znalostí
z IB – všeobecné (bezpečnostné povedomie) a špecifické (závisiace od IKT, s ktorými laik prichádza do styku).
Na globálnej úrovni sa možno zaoberať len opatreniami na zvyšovanie bezpečnostného povedomia. Špecifické
4

Herich J. Kvantitatívna prognóza vývoja materských , základných a stredných škôl do roku 2025. Prognostická štúdia,
UIPŠ, Bratislava 2007,
5
Prieskum stavu informačnej bezpečnosti v SR z roku 2004 a 2006, KPMG SR, DSM-data security management, NBÚ SR,
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vzdelávanie je v kompetencii zamestnávateľov, resp. samotných laikov. Z toho dôvodu budú cieľom centrálne
organizované aktivity zamerané na laikov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia.
Vzdelávanie manažérov a riadiacich pracovníkov je okrem existujúcej ponuky foriem vzdelávania (odborné
konferencie, medzinárodné odborné materiály a jednorazové školenia a kurzy pre laikov) pre túto kategóriu
možné pripraviť kurzy, dlhodobejšie vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, alebo poskytnúť lektorov pre
vzdelávacie akcie organizované inými inštitúciami.
Informatici – nešpecialisti IB môžu poznatky z IB získať v rámci samotných informatických predmetov
(bezpečnostné aspekty operačných systémov, sietí, databáz, softvérové inžinierstvo a pod.), alebo
špecializovaných predmetov na vlastnej alebo inej vysokej škole. Informatici absolventi môžu byť informatici, ktorí
absolvovali vysokoškolské štúdium informatiky alebo informatici bez informatického vzdelania, ktorí sa
vypracovali vďaka individuálnemu vzdelávaniu a praxi. Informatici si môžu rozširovať vzdelanie individuálne
(samoštúdium), prostredníctvom firemného vzdelávania alebo v rámci celoživotného vysokoškolského
vzdelávania. Na individuálne a firemné vzdelávanie sa z úrovne štátu veľmi nedá vplývať. Úlohou štátu bude
špecifikovať obsahové požiadavky na jednotlivé informatické pracovné zaradenia zamestnancom vo verejnej
správe a stanoviť vedomostný štandard v IB. Nepriamo môže štát ovplyvniť vzdelávanie informatikov
aproximáciou medzinárodných noriem do legislatívy a metodík SR (zákon o ochrane osobných údajov, z ktorého
pre relatívne veľký počet IKT vyplývala povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt a vyškoliť aspoň na základnej
úrovni ľudí, ktorí s takýmito IKT pracujú). Informatici môžu využiť pre doplnenie svojho bezpečnostného vzdelania
kurzy ponúkané v rámci profesijného, alebo celoživotného vysokoškolského vzdelávania.
Špecialisti v IB, ich vzdelávanie v IB bude naďalej vo veľkej miere pokrývať profesijné vzdelávanie a požiadavky
na kontinuálne vzdelávanie (v prípade väčšiny významných certifikácií) napĺňané samoštúdiom, účasťou na
odborných konferenciách a ďalšími aktivitami.
5.2 Formy vzdelávania
Profesijné vzdelávanie a jeho obsah určujú medzinárodné organizácie a štát môže alebo nemusí akceptovať
jednotlivé certifikáty ako potvrdenie získanej odbornosti v niektorej oblasti IB. Certifikáty CISA, CISM a CISSP sú
akceptované v štátnej a v súkromnej sfére. Profesijné vzdelávanie je charakterizované zameriavaním na
dosiahnutie istej (minimálnej) množiny teoretických a/alebo praktických znalostí a skúseností z definovaného
odboru (profesie). Črtou profesijného vzdelávania je skutočnosť, že jeho jednotlivé smery sú spojené
s certifikáciou osôb ako nástrojom systematického overenia, že dosiahli danú množinu znalostí a skúseností.
Vysokoškolské vzdelávanie na, ktorých sa vyučuje IB, ponúkajú jednotlivé kurzy zamerané na témy kryptológia,
bezpečnosť operačných systémov, sietí a pod. Podrobnosti pre vytvorenie akreditovaného študijného programu
IB (na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni) budú predmetom ďalšieho rozpracovania. Z uvedeného
vyplýva, že sú vážne prekážky vytvorenia samostatného akreditovaného študijného programu v tejto oblasti. Na
druhej strane IB sa dá vyučovať ako nadstavba nad všeobecnejším základom. Výučba je orientovaná prevažne
na IB technického zamerania, keďže k IB z pohľadu manažmentu a práva neexistujú na univerzitách prakticky
žiadne informácie. Informatické odbory obsahujú v povinnom jadre predmety poskytujúce dostatočný teoretický
základ z matematiky a informatiky, rovnako ako základy informačných technológií. Povinný základ predstavuje
cca 50% študijného programu. Kreditový systém dáva možnosť doplniť povinný základ povinne voliteľnými
predmetmi z vybraných oblastí v rozsahu 25% študijného programu a voliteľnými predmetmi vysokoškolského
štúdia bez obmedzenia obsahu v rozsahu 25% študijného programu. Tieto možnosti sa dajú využiť už
v dvojročnom magisterskom/inžinierskom štúdiu. Bakalárske informatické programy túto možnosť dávajú.
V dvojročnom magisterskom/inžinierskom štúdiu má už študent potrebný základ, a preto je informatický program
možné doplniť špecializovanými predmetmi až v rozsahu 60 kreditov, čo zodpovedá minimálne 10
špecializovaným predmetom na informačnú bezpečnosť (diplomovú prácu nerátajúc), čo postačuje na naplnenie
špecializačných požiadaviek. Tento predpoklad potvrdzujú aj skúsenosti s realizáciou študijného zamerania IB
v rámci študijného programu Aplikovaná informatika na FEI STU a špecializáciou študentov na informačnú
bezpečnosť v rámci študijných programov Informatiky na FIIT STU a FMFI UK.
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Vyššia úroveň vzdelávania môže byť realizovaná formou doktorandského štúdia, postgraduálnym štúdiom
v príslušnom odbore, resp. profesijným vzdelávaním. Získanie profesijných certifikátov je podmienené praxou
v odbore, pričom vysokoškolské vzdelávanie v IB môže potrebnú prax skrátiť, ale nie nahradiť.
Celoživotné vzdelávanie je spojenie vysokoškolského a profesijného vzdelávania, v ktorého rámci je možné
ponúkať programy zložené z jednotlivých predmetov existujúceho štúdia, krátkodobé intenzívne kurzy, prednášky
špičkových odborníkov z praxe, školenia pre záujemcov z praxe, ako aj udržiavacie vzdelávanie pre starších
absolventov. Za súčasných podmienok poskytuje celoživotné vzdelávanie rámec, do ktorého je možné
zakomponovať vzdelávacie aktivity pre laikov, informatikov aj profesionálov v IB. Tento potenciál sa v súčasnosti
využíva len čiastočne. Na prípravu obsahu by bolo najvhodnejšie zapojiť do procesu univerzity, SAV a ISACA,
aby sa vytvoril väčší priestor. V prvej fáze by bolo možné:
- vypracovať zoznam a anotáciu elementárnych vzdelávacích modulov, ktoré majú jednotlivé školy
a organizácie pripravené,
-

porovnať obsah vzdelávacích modulov s požiadavkami na medzinárodne uznávané certifikáty,

-

zistiť, o aké témy by bol záujem,

-

pripraviť pilotné kurzy a realizovať ich.

Po vyhodnotení skúseností z pilotných kurzov a prieskumu záujmu v budúcnosti:
- pripraviť stálu ponuku kurzov (vrátane udržiavacích kurzov pre informatikov a špecialistov),
-

posúdiť možnosti získania akreditácie medzinárodnými organizáciami (napr. ISACA).

Otvorené a uzavreté vzdelávanie(postgraduálne nadstavbové) v IB je vhodné pre IKT vyžadujúce si
mimoriadnu pozornosť z hľadiska ochrany. Sú to klasifikované IKT a ich okolie, t. j. IKT, v ktorých sa
spracovávajú utajované skutočnosti a IKT, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenska. Zaistenie
primeranej ochrany uvedených systémov kladie vysoké nároky na odbornú úroveň pracovníkov zodpovedných za
ich vytváranie a prevádzku. Legislatívna, štandardizačná a certifikačná činnosť a boj s počítačovou kriminalitou si
vyžadujú netriviálne teoretické a technické (inžinierske) vzdelanie a jeho neustálu aktualizáciu. Hoci má
kvalifikácia potrebná pre ochranu IKT systémov pracujúcich s utajovanými skutočnosťami svoje špecifiká, jej
základom sú v prvom rade znalosti všeobecnej IB. Pre tento typ vzdelávania je možné použiť aplikovaný model
vzdelávania, napr. v USA. Informatici a špecialisti pracujúci v špeciálnych oblastiach IB môžu získať teoretický
a technický základ vo vysokoškolskom alebo profesijnom vzdelávaní a doplniť si ho špeciálnou nadstavbou
v uzavretom systéme vzdelávania.
5.3 Organizačný rámec vzdelávania v IB

-

Oblasť vzdelávania je legislatívne pokrytá zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. školský zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., kde úlohou Ministerstva školstva SR je
zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním zákona. Informatizácia spoločnosti a s ňou súvisiaca IB
verejnej správy pre oblasť neutajovaných skutočností je zastrešená zákonom č. 275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zákon je v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktoré činnosti v tejto oblasti zabezpečuje
prostredníctvom zriadenej komisie pre IB ako poradného orgánu ministra financií. V pôsobnosti komisie
v zmysle jej štatútu je „odborná príprava návrhov a stanovísk pre oblasť IB“, v rámci čoho komisia o. i.
„navrhuje zavedenie bezpečnostných štandardov, zmenu alebo zrušenie existujúcich platných
bezpečnostných štandardov pre informačné systémy verejnej správy.“

Vzdelávanie v niektorej špecifickej oblasti IB môžu zabezpečovať aj iné subjekty, ktorým to vyplýva zo
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Vzhľadom na
kompetenčné rozloženie právomocí a špecifickosť riešenej problematiky navrhujeme v zmysle štatútu komisie pre
IB vytvoriť jej pracovnú skupinu pre vzdelávanie v IB. V pracovnej skupine budú zastúpení predstavitelia
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relevantných inštitúcií predovšetkým z orgánov verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií, profesijných združení,
resp. ďalších subjektov z oblasti IB.
6. Ciele, úlohy a aktivity v oblasti vzdelávania v IB
Riešenie otázky kvalifikácie a vzdelávania vychádza zo skutočnosti, že veľa bezpečnostných incidentov
súvisí s nedostatočnou odbornou úrovňou a znalosťami správcov informačných systémov, riadiacich
pracovníkov, ale aj neznalosťou používateľov - laikov v oblasti IB. Za kvalifikáciu sa nepovažuje iba vzdelanie, ale
predovšetkým prax a získané odborné skúsenosti, potrebná úroveň bezpečnostného povedomia
a kompetentnosť. Hlavnou úlohou je vytvoriť štandard základných znalosti v oblasti IB a následne vytvoriť
učebné texty a pomôcky pre vyučovanie IB pre učiteľov a žiakov na základných a stredných školách, pre
študentov vysokých škôl a respondentov mimoškolského vzdelávania. Je dôležité, aby obsah metodík
zohľadňoval špecifiká jednotlivých kategórií definovaných v častiach 2 a 3 tohto materiálu. Z dôvodu motivácie
by metodiky mali obsahovať aj stimulačné prvky, ktoré vzbudia záujem o štúdium problematiky IB. Predpokladá
sa, že štandard gramotnosti v IB bude vydaný výnosom Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy.
6.1. Základné ciele na dosiahnutie a udržanie potrebnej úrovne bezpečnostného povedomia a kompetentnosti
sú:
a) zvyšovanie úrovne poznania občanov, komerčných a nekomerčných organizácií, verejných inštitúcií
o rizikách spojených s používaní IKT a možnostiach ochrany pred hrozbami pomocou internetu,
masovokomunikačných prostriedkov a metodických materiálov,
b) rozšírenie vzdelávania začlenením základov IB do vyučovania informatiky na školách a jeho
zavedením do štátnych vzdelávacích programov (zaradením do vzdelávacieho štandardu),
c) zavedenie programov zvyšovania bezpečnostného povedomia a kompetentnosti používateľov IKT
so zvláštnymi nárokmi na IB (postgraduálne štúdium, kurzy celoživotného vzdelávania).
6.2. Úlohy pre systém vzdelávania v IB
Schopnosť nachádzať a implementovať primerané riešenia bezpečnostných problémov je kompetentnosť
ľudí, ktorá úzko súvisí s nadobúdaním vedomostí. V tejto oblasti treba preskúmať:
a) potreby poznatkov jednotlivých kategórií používateľov IKT (laickí používatelia, informatici a odborníci
v IB),
b) kapacitné a obsahové možnosti školského a iného vzdelávania (celoživotné vzdelávanie, firemné kurzy,
e-learning, ECDL, EUCIP a pod.),
a navrhnúť:
-

doplnenie, resp. rozšírenie obsahu informatických alebo iných predmetov študijných programov
stredných škôl o problematiku IB,

-

systém celoživotného vzdelávania (základný kurz a udržiavacie kurzy) pre informatikov-správcov
systémov zo sféry verejnej správy a súkromnej sféry, resp. aj iné cieľové skupiny,

-

spôsob finančného zabezpečenia pre účastníkov vzdelávania v IB pre informatikov a IB manažérov
štátnej správe.

Vzdelávanie na školách (základných a stredných)
-

definovať obsah modulov IB v pripravovaných študijných programoch pre základné a stredné školy,
vypracovať učebné texty pre dané moduly,

-

vypracovať metodické materiály pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách,

-

obsahovo zabezpečiť úvodné preškolenie a prípadne ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky v IB.
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Vzdelávanie (mimoškolské)
- analyzovať potreby povinného vzdelávania laikov,
-

zistiť, pri akých pracovných zaradeniach/pracovných úlohách potrebujú ľudia znalosti z IB (najmä
požiadavky vyplývajúce z legislatívy, ale aj z informatizácie spoločnosti (riadiaci pracovníci, právnici,
sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia), pripravovaných projektov (e-government, e-Health a pod.),

-

špecifikovať obsah vzdelávacích modulov pre jednotlivé skupiny ľudí, identifikované v bode a),

-

odhadnúť počty ľudí, ktorých by bolo potrebné zaradiť do vzdelávania a stanoviť priority vzdelávania
(medzi skupinami aj v rámci skupín),

-

preskúmať možnosti existujúceho systému vzdelávania (interné vzdelávacie inštitúcie) a možnosti
spolupráce s vysokými školami a profesijnými organizáciami (SISp, ISACA), prípadne komerčnými
vzdelávacími inštitúciami pri organizácii vzdelávania laikov,

-

pre vybrané (najdôležitejšie) skupiny6 pripraviť vzdelávacie moduly, študijné materiály, pripraviť,
realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt.

Vzdelávanie Informatikov – nešpecialistov v IB
-

zaradenie tém IB do predmetov informatického štúdia (ak tam ešte nie je), ako sú operačné systémy,
siete, databázové systémy, SW inžinierstvo a i.,
príprava samostatnej úvodnej prednášky z IB pre informatikov,

-

vypracovanie a zverejnenie študijných materiálov k relevantným prednáškam na UK a STU,

-

vypracovanie návrhu obsahu a na jeho základe príprava kurzu/kurzov IB pre informatikov z praxe.

Vzdelávanie špecialistov v IB
Dve alternatívy:
a) vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, bakalárske, magisterské a doktorandské,
b) kombinácia vysokoškolského (riadneho a celoživotného štúdia, špecializačných kurzov), firemného
a profesijného vzdelávania pre odborníkov z praxe, ktorí sa chcú rekvalifikovať, alebo si doplniť
vzdelanie v IB.
Pre zabezpečenie kompatibility s medzinárodným vzdelávaním treba:
- zostaviť profily absolventov navrhovaných špecializácií (napr. využijúc profily absolventov podobne
zameraných študijných programov na zahraničných univerzitách, požiadavky formulovanými v CBK,
EBK, dokumentoch EUCIP, štandardoch DoD a i.),

6

-

analyzovať, do akej miery existujúce študijné programy, resp. predmety ponúkané v rámci existujúcich
študijných programov na slovenských vysokých školách pokrývajú navrhované profily a špecifikovať
chýbajúce časti/oblasti,

-

navrhnúť rozšírenie ponuky existujúcich predmetov alebo nové predmety, ktoré by doplnili chýbajúce
časti, zistené pri analýze a definovať podmienky potrebné na prípravu upravených, resp. nových
predmetov, (čas, informačné zdroje, personálne kapacity, technické a finančné prostriedky); analyzovať
aj dopad navrhovaných zmien na existujúce štúdium,

-

realizovať návrhy a priebežne rozširovať existujúce študijné plány o nové predmety (napr. formou
voliteľných predmetov),

-

zostaviť z existujúcich a modifikovaných, resp. nových predmetov študijné plány IB. Zvážiť aj možnosť
akreditácie študijného programu.

Napríklad sudcov, právnikov, vyšetrovateľov, vysokých štátnych úradníkov a pod.
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Vzdelávanie pre bezpečnostných manažérov, ktorí nemajú na výkon svojej funkcie primerané vzdelanie, pre tých
je možné:
a) zostaviť ponuku vzdelávacích modulov IB na základe existujúcich predmetov, ktoré sa na STU a UK
vyučujú v bakalárskom a magisterskom/inžinierskom štúdiu a prípadne ich doplniť o moduly, ktoré môžu
ponúknuť iné inštitúcie (SAV, ISACA, IT firmy),
b) stanoviť obsah kurzov pre vybrané cieľové skupiny, pokryť ho modulmi zostavenými na základe
prednášok existujúceho štúdia a vypracovať chýbajúce moduly potrebné na naplnenie stanoveného
obsahu.
Príprava vysokokvalifikovaných špecialistov v IB pre potreby štátu:
- analyzovať potreby štátu (z hľadiska úloh, ktoré potrebuje štát aktuálne a perspektívne riešiť); koľko,
akých špecialistov, v akom čase,
-

stanoviť priority (z dôvodov kapacitných),

-

analyzovať existujúce kapacity (kto by sa na riešení týchto úloh mohol podieľať; resp. kto by na to mohol
pripravovať odborníkov),

-

dohodnúť korektné podmienky spolupráce (štát, akademická sféra, komerčné organizácie) pri riešení
uvedených úloh a príprave špecialistov.

6.3. Navrhované aktivity
-

podporiť výskum a vývoj zameraný na perspektívne a aktuálne problémy IB, najmä zintenzívnenie
spolupráce štátu, súkromnej sféry a akademického prostredia,
využiť výsledky medzinárodnej spolupráce na podporu konkurencieschopnosti ekonomiky, t. j.
sprístupňovanie informácií o problémoch, riešeniach, trendoch, legislatíve a štandardoch,
medzinárodných iniciatívach v oblasti IB,

-

zlepšiť informovanosť tých, ktorí majú záujem získať informácie o IB pre pracovné a osobné potreby,

-

sústrediť, spracovať alebo doplniť základné informácie pre jednotlivé kategórie laikov (návody,
postupy, odporúčania, prípadne iné metodické materiály),

-

vydávať a podporovať vydávanie odbornej literatúry a metodických dokumentov zameraných na riešenie
vybraných problémov IB,

-

pružne reagovať na informačné potreby jednotlivých kategórií laikov (aktuálne problémy a pod.),

-

pripraviť návrh vzdelávacích modulov pre jednotlivé relevantné témy IB vrátane návrhu sylabov
a študijných materiálov,

-

pripraviť vzdelávacie moduly pre relevantné témy IB pre informatikov zaoberajúcich sa návrhom
a vývojom IKT a informatikov zodpovedajúcich za prevádzku informačných systémov,

-

pripraviť testy a spôsob ich vyhodnotenia pre vzdelávacie moduly.

7. Návrh opatrení
1. Vytvoriť pracovnú skupinu pre vzdelávanie v IB pod komisiou pre IB na MF SR.
2. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR implementovať „Návrh systému vzdelávania v oblasti IB v SR“
pre všetky cieľové skupiny a zaradiť ho do všetkých štátnych vzdelávacích programov.
3. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR vypracovať štandard základných znalosti v oblasti IB pre
jednotlivé kategórie a zabezpečiť zaradenie štandardu do národnej sústavy kvalifikácií v zmysle návrhu
zákona o celoživotnom vzdelávaní.
4. Informovať vládu SR pri predkladaní správy o plnení úloh Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť
v SR o plnení úloh pri zavádzaní systému vzdelávania IB vo verejnej správe.
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