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Krajiny sa pripravujú na začiatok Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti
Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), Generálne riaditeľstvo
Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CNECT) a ich partneri oficiálne
spúšťajú 1. októbra 2014 Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (ECSM). ECSM je podporná
kampaň EÚ, ktorou sa medzi občanmi propaguje kybernetická bezpečnosť a ktorou sa presadzuje
zmena vnímania kybernetických hrozieb tým, že sa propaguje bezpečnosť dát a informácií, ako aj
vzdelávanie v tejto oblasti a výmena osvedčených postupov a súťaží.
Oficiálny začiatok
ECSM sa tento rok oficiálne začína súbežne s podujatím agentúry ENISA na vysokej úrovni „10 rokov
zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti Európy… a mimo nej!“ v priestoroch Zastúpenia
Slobodného štátu Bavorsko pri Európskej únii v Bruseli.
ECSM sa na tomto podujatí na vysokej úrovni bude v spolupráci s predstaviteľmi týždňa kódu, veľkej
koalície pre pracovné miesta, európskymi partnermi a partnermi z USA venovať otázke „zapojenia
občana“. Nasledovať bude diskusia, ktorú bude moderovať pán François Thill z koordinácie ECSM
v Luxemburgu (LU).
Eurokomisárka Kroesová v súvislosti s ECSM vyhlásila: „Internet a jeho mnohé služby prinášajú našej
spoločnosti mnohé výhody: v neposlednom rade významný rast nášho hospodárstva a milióny
pracovných miest. Ak však chceme tieto výhody naozaj dosiahnuť, musíme budovať a obnovovať
dôveru. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, je v našom spoločnom záujme, aby sme boli schopní
oveľa lepšie reagovať na kybernetické hrozby a boli voči nim oveľa odolnejší. V záujme pripravenosti
Európy na túto výzvu môže ENISA zohrávať operačnú aj strategickú úlohu, spoločne s verejnými
a súkromnými subjektmi. Každý z nás si vo výzve kybernetickej bezpečnosti musí splniť svoju úlohu:
každý občan, každý podnik, každá vláda. Preto dúfam, že Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti
zvýši v tomto ohľade informovanosť – podnieťme ľudí, aby hovorili!“

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA, profesor Udo Helmbrecht, v súvislosti s ECSM uviedol: „Internet
vecí, v ktorom každé elektronické zariadenie bude jedinečne prístupné a identifikovateľné cez
internet, sa rýchlo blíži. To má zásadný vplyv na všetky aspekty každodenného života občanov,
pretože všetky elektronické služby sú dnes plne odkázané na otvorený, bezpečný a zabezpečený
kybernetický priestor. Práve tieto technológie sa v súčasnosti budujú a ich prostredníctvom sa budú
poskytovať služby budúcnosti.
Je preto nevyhnutné, aby sa občania aktívne zapájali do zlepšovania informačnej bezpečnosti, aby
agentúra ENISA umožňovala tieto procesy zlepšovania a aby členské štáty zabezpečili podporu
bezpečnostnej politiky pre hospodárstvo založené na internete tak, ako sa predpokladá pre Európu
2020. Každý rok upevňujeme pre mesiac kybernetickej bezpečnosti toto partnerstvo založené na
dôvere a je mi cťou, že môžem byť svedkom vysokej miery angažovanosti partnerov. V mene svojho
tímu vám všetkým ďakujem!“
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Akcia! Podujatia na miestnej úrovni v priebehu októbra Na mesiac október určilo spoločenstvo
tieto týždeň trvajúce témy v rámci sieťovej a informačnej bezpečnosti:






prvý týždeň: odborná príprava zamestnancov so zameraním na verejné a súkromné
organizácie,
druhý týždeň: ochrana bezpečnosti a aktualizácie PC a mobilov so zameraním na všetkých
používateľov digitálnych technológií,
tretí týždeň: programovanie so zameraním na študentov,
štvrtý týždeň: cvičenia v kybernetickej bezpečnosti so zameraním na technické odborné
znalosti,
piaty týždeň: elektronické súkromie so zameraním na všetkých používateľov digitálnych
technológií

Úplný zoznam aktivít v rámci ECSM, ktoré sa majú uskutočniť v celej Európe, je k dispozícii v
pravidelne aktualizovanej sekcii „podujatia“ na vyhradenej webovej stránke. Platí to rovnako pre
aktivity na internete aj mimo neho.
Po ECSM sa uskutoční hodnotiace stretnutie a o ECSM sa budú podávať správy.
Úplný zoznam spolupracujúcich partnerov na rok 2014 nájdete na
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Online materiály dostupné pre používateľov digitálnych technológií
Agentúra ENISA bude každý týždeň počas októbra uverejňovať nové materiály. Navštevujte aj
naďalej webovú stránku!
Dnes uverejníme prvé materiály vrátane siedmich krátkych informačných materiálov v niekoľkých
jazykoch EÚ, ktoré obsahujú odporúčania venované témam kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou
týchto odporúčaní sú tipy pre sieťovú a informačnú bezpečnosť určené školiteľom a zamestnancom,
ako aj informácie o rizikách spojených s používaním softvéru alebo programov na ochranu proti
malvéru, ktorých výroba už bola ukončená, o bezpečnosti v súvislosti s populárnymi cloudovými
službami (napr. sociálne médiá), právach na ochranu informácií na internete a o porozumení
poučeniam, ktoré sme dosiaľ získali prostredníctvom európskych kybernetických cvičení na
paneurópskej úrovni medzi verejným a súkromným sektorom.
Šírte informácie aj naďalej!
Na tohtoročnej kampani pri príležitosti ECSM je vítaná účasť všetkých aktívnych zainteresovaných
strán v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Sledujte špeciálny účet na Twitteri (@CyberSecMonth)
a zapojte sa do aktivít #OctoberNIS v rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti. Ak
chcete nadviazať priamy kontakt, napíšte Darii Catalui na e-mailovú adresu stakeholderrelations [at]
enisa.europa.eu
Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť. ZASTAV SA. ZAMYSLI SA. PRIPOJ SA.
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