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BENEFITY
Výsledkom projektu je banka kvalitne pri-

pravená na vznik mimoriadnej, neočakáva-

nej udalosti alebo havárie, a záruka, že kri-

tické procesy nebudú v prípade katastrofy

narušené, resp. budú obnovené v čo naj-

kratšom čase, ktorý bol definovaný biznis

garantmi ako akceptovateľný, a negatívne

dopady na banku budú minimálne.

Prínosom implementácie systému ria-

denia obchodnej kontinuity pre banku je:

� schopnosť rýchlo reagovať na neočaká-

vanú udalosť, ktorá má alebo by mohla

mať negatívny dopad na kritické proce-

sy, 

� minimalizovanie prípadných strát vyplý va-

júcich z prerušenia kritických procesov,

� pripravenosť zamestnancov banky na krí-

zové situácie,

� zvýšená odolnosť banky voči hrozbám,

ktoré ovplyvňujú kritické procesy,

� schopnosť zabezpečiť návrat do bežnej

prevádzky, do stavu pred vznikom mimo-

riadnej udalosti,

� splnenie právnych požiadaviek a noriem.

ANALÝZA DOPADOV A ANALÝZA RIZÍK
Východiskovým krokom projektu bola

analýza dopadov (Business Impact Analy-

sis – BIA) a ohodnotenie rizík (analýza rizík).

Cieľom BIA bola identifikácia a kvantifikácia

dopadov na banku v prípade straty alebo

prerušenia jej kritických procesov. Súčas-

ťou analýzy bolo aj stanovenie časového in-

tervalu, dokedy je potrebné dané procesy

obnoviť, aby bol prípadný negatívny dopad

na banku minimálny. Analýza dopadov je vý-

chodiskovým bodom pre navrhnutie straté-

gie obnovy, plánov kontinuity činností, defi-

novanie havarijných tímov a rozpracovanie

ich úloh a povinností. 

Analýza rizík poskytla informácie o stave

informačnej bezpečnosti, slabých a silných

stránkach implementovaných bezpečnost-

ných mechanizmov. Základným cieľom bolo

vytvoriť predpoklady na efektívne riadenie in-

formačnej bezpečnosti a rozhodnutie o riadení

(správe) rizík, ktoré sa vzťahujú na základné

funkcie banky. Analýza rizík sa zamerala pre-

dovšetkým na kritické procesy a použila sa pri

nej kvalitatívna metóda. Súčasťou analýzy

rizík bola identifikácia a ohodnotenie hrozieb,

zraniteľností a rizík a aj návrh na správu iden-

tifikovaných rizík. Vstupom pre analýzu rizík

boli rokovania s definovanými zamestnan-

cami banky (zamestnanci IT, bezpečnosti, vy-

braných biznis oddelení), interné dokumenty

týkajúce sa bezpečnosti (bezpečnostná po-

litika, smernice, pracovné postupy a pod.)

a obhliadky vybraných priestorov.

STRATÉGIA OBNOVY
Druhým krokom tvorby plánov kontinuity

činností pre kritické procesy banky bolo vy-

pracovanie stratégie obnovy pre tieto pro-

cesy. 

Spoločnosť TEMPEST pripravila a zaviedla v prostredí UniCredit Bank Slovakia,
a. s. (ďalej UCBSK alebo banka) systém riadenia kontinuity obchodných 
činností – business continuity management (BCM). Projekt pozostával z viacerých
etáp, počnúc zhodnotením aktuálneho stavu cez prípravu stratégie obnovy,
návrh plánov kontinuity až po návrh typových plánov revízie a údržby vytvore -
ných plánov a typového plánu školení pre vybrané skupiny zamestnancov. Do
projektu boli zainteresované tímy banky i TEMPEST-u pozostávajúce z viacerých
odborníkov na rôzne oblasti analytickej, aplikačnej i sieťovej bezpečnosti.

Projekt, ktorý pripraví
na mimoriadne 
udalosti
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Cieľom stratégie obnovy bolo definova-

nie základného rámca na zabezpečenie kon-

tinuity činností v banke metódou „Worst

Case Scenario". Stratégia sa zamerala pre-

dovšetkým na dve oblasti: výber alternatív-

nych metód, ktoré sa použijú v prípade na-

rušenia alebo mimoriadnej udalosti na za-

bezpečenie kontinuity kritických procesov

v súlade so stanovenou prioritou počas ana-

lýzy dopadov, a na zraniteľnosti a kritické

prvky zlyhania (single points of failure) v kri-

tických procesoch, ktoré boli identifikované

počas analýzy rizík.

Schválená stratégia obnovy pre kritické

procesy a stratégia obnovy IT na jednej

strane rešpektujú požiadavky a potreby

banky (biznis oddelení) a na druhej strane

zohľadňujú možnosti a reálne zdroje banky,

oddelenia IT a zamestnancov, ktorí sú zod-

povední za korektnú a spoľahlivú prevádzku

jednotlivých ICT aktív. 

V prostredí banky bola zvolená straté-

gia obnovy pre ICT komponenty založená

na modeli „Aktiv – Aktiv". Táto stratégia bola

pre banku vhodná z viacerých hľadísk:

� banka má k dispozícii viacero lokalít, kto-

ré boli pripravené na prevádzkovanie dôle-

žitých ICT komponentov => nebolo

potrebné budovať alebo inak zaobstarať

iné priestory,

� banka používa virtualizované prostredie

na prevádzku viacerých systémov a mala

v pláne jeho rozširovanie => jednoduchým

spôsobom sa tak dajú presúvať servery

a systémy medzi zvolenými lokalitami a dá

sa škálovať ich výpočtový výkon a za ťa-

ženie,

� v oblasti konektivity na pobočky, mater skú

spoločnosť a externé prostredie boli vy -

brané vzájomne zastupiteľné lokality =>

záložná/náhradná konektivita bola už

vyriešená.

TVORBA PLÁNOV KONTINUITY
Nasledujúcim krokom projektu bol návrh

detailných plánov kontinuity činností. Tieto

plány konkretizujú schválenú stratégiu ob-

novy, dokumentujú jednotlivé kroky reakcie

Súčasťou projektu bol aj návrh detailných plánov konti-
nuity činností. Tieto plány konkretizujú schválenú straté-
giu obnovy, dokumentujú jednotlivé kroky reakcie a obnovy
a ďalšie potrebné informácie nevyhnutné na zachovanie
alebo obnovenie kontinuity kritických procesov banky.
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a obnovy a ďalšie potrebné informácie ne-

vyhnutné na zachovanie alebo obnovenie

kontinuity kritických procesov banky.

Plány kontinuity definujú postup reakcie

na mimoriadnu udalosť a postupy obnovy

ICT a kritických procesov banky. Plány ob-

sahujú najmä nasledujúce informácie:

� členenie havarijných tímov a ich zloženie

– personálne zdroje (vedúci tímu, zástup-

ca vedúceho, členovia tímu), určenie zá -

ložných lokalít, doprava do týchto lokalít,

� základné vybavenie potrebné na obnovu

(kancelárske vybavenie, technické zaria-

denia [HW], programové vybavenie [SW],

komunikačné prostriedky, dopravné pro-

striedky a pod.),

� zoznam dodávateľov (interných, exter-

ných), zmluvy, SLA a pod.,

� opis činností a úloh potrebných na zabez-

pečenie kontinuity kritických procesov,

zodpovednosti, právomoci a na riadenie

procesu obnovy,

� spôsob komunikácie s okolím.

Reakcia na vzniknutú mimoriadnu uda-

losť je veľmi dôležitá, a tak bola vyčlenená

ako úvodná, samostatná časť plánov kon-

tinuity. Celý proces bol naviazaný na proces

hlásenia a správy bezpečnostných inciden-

tov, ktorý bol v banke zavedený pre oblasť

IT. Na základe odporúčania riešiteľov bol

rozšírený o bezpečnostné incidenty aj

v ostatných oblastiach. Navrhované cen-

trálne hlásenie incidentov zjednoduší ich

správu a riešenie a v prípade významných

udalostí urýchli naštartovanie potrebnej reak-

cie. Nie každý bezpečnostný incident pre-

rastie až do havarijného stavu, ale ak sa to

stane, je nevyhnutná rýchla, správna a adek-

vátna reakcia. Detailný postup, ako si treba

v takomto prípade počínať, opisuje práve

plán reakcie.

Plán reakcie definuje konkrétne kroky,

ktoré je nevyhnutné vykonať v prípade vzniku

mimoriadnej situácie. Sumarizuje činnosti

pre členov tímu reakcie, ktorých hlavným

cieľom je zhodnotiť vzniknutú situáciu a pod-

niknúť všetky kroky potrebné na to, aby ne-

došlo k väčším škodám a zhoršeniu vznik-

nutej situácie. Na základe posúdenia a vy-

hodnotenia rozsahu mimoriadnej situácie

predseda krízového štábu rozhodne o vy-

hlásení, resp. nevyhlásení havarijného stavu.

Ak nie je vyhlásený havarijný stav, postupuje

sa podľa štandardných postupov na rieše-

nie porúch/poruchových stavov. Ak krízový

štáb rozhodne o vyhlásení havarijného stavu,

ďalší postup sa riadi podľa plánov obnovy.

Na zabezpečenie kontinuity kritických

procesov banky – v prípade, že nastane mi-

moriadna udalosť – je nevyhnutné okrem

pracovných miest pre kľúčových zamest-

nancov a príslušných priestorov zabezpečiť

aj fungovanie tých ICT komponentov, ktoré

podporujú funkčnosť kritických procesov,

systémov a aplikácií. V rámci schválenej stra-

tégie sú opísané viaceré konkrétne možnosti

obnovy ICT prostredia, ktoré sú v jednotli-

vých plánoch následne konkretizované a roz-

pracované do potrebných detailov. Vzhľa-

dom na zvolenú stratégiu obnovy (Aktiv –

Aktiv) sa väčšina plánov obnovy ICT týkala

postupov na presun virtuálnych serverov do

nezasiahnutej lokality a presmerovanie ko-

munikácie a sieťovej konektivity cez lokalitu,

ktorá nebola mimoriadnou udalosťou po-

stihnutá.

RIADIACE DOKUMENTY BCM
Primárnym cieľom tejto etapy bolo vy-

pracovanie metodiky na tvorbu plánov kon-

tinuity činností. Navrhnutá metodika špeci-

fikuje požiadavky na riadenie procesov sú-

visiacich s plánovaním kontinuity, ako aj zá-

kladné požiadavky na riadenie kontinuity.

Obsahom metodiky sú najmä:

� základné požiadavky na obsah plánov

kontinuity,

� zodpovednosti pri tvorbe plánov konti-

nuity činností,

� požiadavky na údržbu, revíziu a testova-

nie plánov kontinuity,

� požiadavky na školenia o systéme konti-

nuity obchodných činností,

� metodika na analýzu dopadov.

ÚDRŽBA PLÁNOV, TRÉNINGOVÉ 
PROGRAMY A AUDIT

V poslednej etape projektu bol navrhnutý

typový plán revízie a údržby plánov konti-

nuity a plánov obnovy IT. Cieľom tohto kroku

je udržiavať navrhnuté plány v stave, ktorý

Na zabezpečenie kontinuity kritických procesov banky 
– v prípade, že nastane mimoriadna udalosť – je nevyhnutné
okrem pracovných miest pre kľúčových zamestnancov 
a príslušných priestorov zabezpečiť aj fungovanie tých 
ICT komponentov, ktoré podporujú funkčnosť kritických 
procesov, systémov a aplikácií. 



Obr.: Hierarchia havarijných tímov
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zaručí ich použiteľnosť v prípade, že nastane

mimoriadna udalosť. Súčasťou tejto etapy

bolo predovšetkým definovanie procesov

a zodpovedností za údržbu plánov BCM

banky v súlade s jej strategickými cieľmi

a zmenovým konaním (zmeny obchodných

procesov, IT infraštruktúry, vonkajšie vplyvy,

analýzy rizík, právne predpisy a pod.).

Ako súčasť tejto etapy bol vytvorený aj

typový tréningový program pre jednotlivé

skupiny zamestnancov banky (výkonný ma-

nažment, kľúčoví zamestnanci, zamestnanci

podporných útvarov). Hlavným cieľom tré-

ningového programu je zabezpečiť pripra-

ve nosť cieľových skupín zamestnancov na

prípadné mimoriadne situácie a minimalizo-

vať tak riziko neadekvátnej alebo neskorej

reakcie.

ŠPECIFIKÁ PROJEKTU A PROBLÉMOVÉ
MIESTA

V priebehu projektu riešiteľský tím nara-

zil aj na viaceré komplikácie, ktoré mali vplyv

na priebeh jednotlivých etáp a napokon aj na

samotný priebeh projektu. K týmto skutoč-

nostiam patrili predovšetkým príprava banky

na prechod na euro a veľké množstvo ex-

terných a interných auditov prebiehajúcich

v čase realizácie projektu. Uvádzané sku-

točnosti sa prejavili predovšetkým v etapách,

kde sa vyžadovala významná súčinnosť od

zamestnancov banky, čo malo vzhľadom na

uvádzané objektívne skutočnosti vplyv na

termíny, ktoré záviseli od spätnej väzby rie-

šiteľského tímu banky, prípadne od schvá-

lenia jednotlivých rozhodujúcich výstupov

vedením banky. Uvádzané komplikácie ne-

mali nakoniec vplyv na úspešné ukončenie

projektu, prejavili sa len na časových sklzoch

vybraných etáp. 

ZÁVER
„Banka prešla v posledných rokoch

značnými zmenami v organizačnej aj tech-

nologickej oblasti, preto bol nevyhnutný ne-

zainteresovaný pohľad na všetky interné pro-

cesy, ktoré ovplyvňujú dostupnosť poskyto-

vaných služieb. Realizácia projektu BCM

bola strategicky správnou voľbou, nakoľko

výsledky mali zásadný vplyv na zmeny v ha-

varijnom plánovaní našej spoločnosti,” hovorí

Peter Vrbovský, IT Security Officer UniCre-

dit Bank Slovakia, a. s.

„Zavedením BCM v UniCredit Bank je

zabezpečená nepretržitá činnosť kritických

procesov, a to aj v prípade vzniku neočaká-

vanej udalosti, prípadne havárie. Okrem

tohto hlavného prínosu môžeme identifiko-

vať aj iné benefity, ktoré projekt banke pri-

niesol. Napríklad identifikáciu všetkých čin-

ností banky kritických z pohľadu poskyto-

vania služieb zákazníkom alebo zvýšenie

odolnosti banky voči hrozbám,” vraví Peter

Ferianček, konzultant analytickej bezpeč-

nosti TEMPEST, a. s.

Plány kontinuity navrhnuté a implemen-

tované spoločnosťou TEMPEST umožnili 

v primeranom čase efektívne splniť všetky

stanovené ciele projektu. Riešenie je príno-

som pre banku i jej zákazníkov a slúži ako

kľúčový materiál na obnovu obchodných

činností v prípade havarijnej udalosti.

Krízový štáb
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