
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

NCZI bude dohliadať na bezpečnosť zdravotníckych dát 
 

V Bratislave dňa 19. 9. 2019 

 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bude monitorovať možné 

kybernetické útoky v rezorte zdravotníctva. Bezpečnosť citlivých dát je dôležitá 

a NCZI preto vyhlásilo súťaž na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti 

v podmienkach rezortu zdravotníctva.  

 

Bezpečnosť záznamov o zdravotnom stave ľudí je pre NCZI prioritou. Po úspešnom 

rozbehu systému ezdravie v ňom bolo dodnes predpísaných takmer 85 miliónov ereceptov 

a spravených vyše 27 miliónov záznamov z vyšetrení.  

Nedostatky v zabezpečení ochrany informácií zvyšujú riziko straty dôvery v štát a znižujú 

reputáciu krajiny. NCZI  preto vyhlásilo verejnú súťaž na dodávku technického vybavenia 

pre budovanie spôsobilostí CSIRT (Computer Security Incident Response Team) v 

podmienkach  rezortu zdravotníctva vrátane súvisiacich služieb v hodnote 8 166 553 eur. 

„Je  nevyhnutné prijať dôsledné opatrenia na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti 

krajiny a ochranu nielen dôležitých informačných systémov, ale aj informácií, ktoré sú 

v rámci zdravotníctva poskytované, ukladané a vymieňané v kybernetickom priestore,“ 

hovorí generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Ako dodáva, zavedením správnych 

opatrení je možné minimalizovať riziká, ktoré kybernetický priestor prináša, a to hlavne 

odcudzenie, zneužitie alebo strata dôvernosti alebo dostupnosti osobných a inak citlivých 

údajov a ďalšie. 

Predmetom zákazky je dodávka tovarov a priamo súvisiacich služieb na budovanie 

spôsobilostí CSIRT a SOC (Security Operation Center) pre rezort zdravotníctva. Predmet 

zákazky je rozdelený na tri celky. A to na dodávku technického vybavenia v hodnote 4,1 

milióna eur pre NCZI, MZ SR a 9 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v podmienkach 

rezortu zdravotníctva. Druhým je poskytovanie služieb pre technické vybavenie formou na 

vyžiadanie za 1,2 milióna eur. Posledným je rozšírenie technického vybavenia v hodnote 

2,8 milióna eur pre ďalších 32 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v podmienkach 

rezortu zdravotníctva. Po podpísaní zmlúv s úspešnými uchádzačmi nebude vyplývať NCZI 

povinnosť čerpania všetkých týchto prostriedkov, nakoľko pôjde o rámcové zmluvy. 

 

Podľa platnej legislatívy je MZ SR povinné plniť úlohy jednotky Computer Security Incident 

Response Team (CSIRT) – t. j. zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko pre riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov.  Pre MZ SR bude tieto zákonné povinnosti 

zabezpečovať NCZI.  

 



 

 

Pracovisko CSIRT prevádzkované NCZI bude zabezpečovať pokrytie všetkých významných 

aspektov kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú vplyv na MZ SR vrátane vybraných 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a jeho pôsobnosť v zdravotníckom sektore.  

 

Týmito aspektami sú najmä monitorovanie a analýza interného kybernetického prostredia 

MZ SR a vybraných organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, výmena informácií o 

kybernetických hrozbách, ako aj riešenie mimoriadnych situácií.  

  

Takto budovaná systémová infraštruktúra musí spĺňať požiadavky na moderné vysoko 

dostupné systémy s využitím pokročilých metód odhaľovania kybernetických ohrození, musí 

poskytovať podporu pre zákonom stanovených služieb CSIRT v oblasti prevencie 

kybernetických bezpečnostných incidentov ako aj pre reaktívne služby definované zákonom 

o kybernetickej bezpečnosti. 

 

 

 
 
 
 
 
O organizácii: 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu 

informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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