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ÚVOD

• Dovoľte nám prezentovať výsledky prieskumu konaného vo forme dotazníkov 
na odbornom seminári DEFENSE 2017.

• Seminára sa zúčastnilo 40 návštevníkov z 25 rôznych spoločností zo 6 rôznych 
odvetví hospodárstva

• Celkovo bolo vyplnených a 
odovzdaných 32 dotazníkov
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DÔLEŽITOSŤ PREZENTOVANÝCH TÉM

Zhodnoťte jednotlivé prezentované témy z 
pohľadu dôležitosti pre Vašu spoločnosť

• 2/3 zúčastnených považujú za veľmi 
dôležité oblasti ochrany pred 
malwarom a ransomwarom.

• Nikto z respondentov nepovažoval 
oblasti ochrany pred malwarom a 
ransomwarom ako aj zabezpečenia 
DNS služieb ako nedôležité.
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NAJDÔLEŽITEJŠIE KYBERNETICKÉ RIZIKÁ

Ktoré kybernetické riziká vnímate ako 
najdôležitejšie?

• Najčastejšie bola za najväčšie 
kybernetické riziko považovaná 
nedostupnosť systémov a dát.

• Nasledovali riziká úniku dát a riziko 
zašifrovania dát ransomwarom.
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ZDROJE DEDIKOVANÉ NA BEZPEČNOSŤ

Aký veľký podiel IT budgetu Vašej 
spoločnosti je dedikovaný na bezpečnosť?

• Len približne štvrtina respondentov 
uviedla, že výdavky na bezpečnosť 
tvoria viac ako 5% z IT rozpočtu.
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Máte vo Vašej spoločnosti dedikovaných 
špecialistov, ktorí sa venujú bezpečnosti?

• Iba polovica respondentov uviedla, že 
ich organizácia má dedikovaných 
bezpečnostných špecialistov.
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ZVLÁDANIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV

Je podľa Vás Vaša spoločnosť pripravená 
zvládnuť kybernetický incident?

• Len približne štvrtina respondentov 
uviedla, že ich organizácia je dobre 
pripravená zvládať incidenty.
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Mali ste v priebehu posledného roka 
skúsenosti s bezpečnostným incidentom 
týkajúcim sa IT?

• Vyše 80% organizácií zaznamenalo 
bezpečnostný incident, pričom vyše 
polovica opakovane v priebehu roka.
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ĎAKUJEME
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