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Bratislava 12.10.2015 

   NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD 
kancelária úradu 

odbor legislatívy a práva 

Budatínska 30, P.O.BOX 16, 850 07 Bratislava 57 

 

C.: 5830/2015/KU/OLP-002 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 

Vec 

Letecké snímkovanie pre súkromné účely - s t a n o v i s k o 

K č.: Váš email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 

Na základe Vašej žiadosti, ktorá bola Národnému bezpečnostnému úradu („ďalej len 

„úrad“) doručená elektronickou poštou Vám k Vašej žiadosti „prosím Vás, akým spôsobom 

môžem poslať otázku na NBU ohľadne lietania s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota, ktoré 

je vybavené akýmkoľvek snímacím systémom pre súkromné účely? .... Dopravný úrad mi 

nedokáže vysvetliť podmienky definované v § 64 zákona NR SR 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dopravný úrad uvádza na 

svojich stránkach, že na základe uvedeného zákona je potrebné žiadať od NBÚ povolenie na 

letecké snímkovanie a následne na schválenie vytvorených snímok podľa § 64. Avšak, uvedený 

§ 64 zákona NR SR 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov uvádza, že "letecké snímkovanie “ vykonáva ministerstvo obrany. S jeho 

súhlasom môže vykonávať letecké snímkovanie aj podnikateľ, ktorý má platné potvrdenie o 

priemyselnej bezpečnosti." Ja ako súkromná osoba nie som podnikateľ, takže vo vyjadrení 

Dopravného úradu a zákona 2015/2004 Z. z. niečo nesedí. Nerozumiem ako štátny úrad môže 

od občana nepodnikateľa žiadať povolenie na "letecké snímkovanie", keď zákon nič také 

nevyžaduje. “ uvádzame nasledovné: 

Primárnou legitímnou úlohou úradu je vo verejnom záujme chrániť utajované 

skutočnosti pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným zákonom č. 

215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). Táto ochrana sa dosahuje opatreniami a prostriedkami, 

ktoré majú najmä preventívny charakter. Ich cieľom je zabrániť vzniku ujmy na záujmoch 

Slovenskej republiky následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami. 

Na základe uvedeného uvádzame, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy na ochranu 

utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis nevykonáva kontrolu samotného  
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výkonu leteckého snímkovania bezpilotnými lietajúcimi strojmi a splnenie povinností na 

výkon takéhoto leteckého snímkovania. Do pôsobnosti úradu spadá v danej oblasti len samotná 

ochrana utajovaných skutočností a kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. 

 

Problematika leteckého snímkovania resp. diaľkového prieskumu územia Slovenskej 

republiky je upravená vo viacerých zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisoch. Národný bezpečnostný úrad je gestorom zákona č. 215/2004 Z. z., ktorý dotknutú 

problematiku upravuje v § 63, § 64, § 78 ods. 2 písm. c) a e) a § 79 ods. 1 písm. i). 

Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. je v záujme zabezpečenia obrany a 

bezpečnosti štátu zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory 

alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. 

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. letecké snímkovanie územia Slovenskej 

republiky a vykonávanie geodetických a kartografických prác (ďalej len „letecké 

snímkovanie“) vykonáva ministerstvo obrany. S jeho súhlasom môže vykonávať letecké 

snímkovanie aj podnikateľ, ktorý má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 64 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. uvedený podnikateľ môže vykonávať letecké 

snímkovanie iba v prípade, že je držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác, alebo 

môže vykonaním leteckého snímkovania poveriť iného podnikateľa, ktorý je držiteľom 

povolenia na vykonávanie leteckých prác, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, neustanovuje inak. 

Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. žiadosť o povolenie leteckého snímkovania 

sa predkladá ministerstvu obrany. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa osobitného 

predpisu, ktorým je vyhláška č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania 

geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu ( § 8 ods. 1). 

Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii materiály leteckého 

snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme sú analógové alebo digitálne záznamy územia a 

ich odvodeniny na získavanie informácie o polohe, druhu a stave objektov a javov, ktoré sú 

priamo alebo nepriamo vztiahnuté k povrchu Zeme v určitom čase. 

Podľa § 4 ods. 5 písm. e) citovaného zákona vydáva súhlas na vykonávanie leteckého 

meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme, Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky. 

Problematiku lietania s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota upravuje zákon č. 

143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.“). 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. lietadlá spôsobilé lietať bez pilota môžu 

vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu 

a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad po dohode s ministerstvom obrany. 

Na tieto účely vydal Dopravný úrad Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa 

určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom 

priestore Slovenskej republiky (ďalej len „Rozhodnutie č. 1/2015“). 

 

Podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) Rozhodnutia č. 1/2015 sa diaľkovo riadeným lietadlom
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rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota riadené osobou, ktorá ovláda diaľkovo 

riadené lietadlo z riadiacej stanice, ktorá nie je umiestnená na palube tohto lietadla. 

Podľa čl. 2 ods. 1 písm. d) Rozhodnutia č. 1/2015 sa modelom lietadla rozumie lietadlo 

spôsobilé lietať bez pilota s motorom alebo bez neho, určené na letecký šport, rekreačné 

lietanie alebo súťažné účely a ktoré nie je vybavené zariadením umožňujúcim automatický let 

na určené miesto; v prípade voľného modelu nie je diaľkovo riadené iným spôsobom, ako za 

účelom ukončenia letu. 

Podľa čl. 2 ods. 2 Rozhodnutia č. 1/2015 držiteľom platného povolenia na lietanie s 

lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vydaného Dopravným úradom musí byť 

a) osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo pri vykonávaní leteckých prác, alebo 

b) osoba, ktorá ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou. 

Podľa čl. 3 ods. 3 Rozhodnutia č. 1/2015 diaľkovo riadeným lietadlom pri vykonávaní 

leteckých prác alebo modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou 

možno vykonať let vo vzdušnom priestore, 

a) ak je zapísané v evidencii lietadiel spôsobilých lietať bez pilota na Dopravnom 

úrade, 

alebo 

b) so súhlasom Dopravného úradu, ak je zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu 

alebo evidované obdobným spôsobom cudzím štátom. 

Podľa čl. 3 ods. 9 Rozhodnutia č. 1/2015 diaľkovo riadeným lietadlom možno 

vykonávať letecké práce len na základe povolenia Dopravného úradu a povolenia podľa 

osobitného predpisu, ak sa vyžaduje. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. letecké práce sú za odplatu vykonávané 

letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, 

zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. 

Podľa čl. 3 ods. 9 Rozhodnutia č. 1/2015 diaľkovo riadeným lietadlom možno 

vykonávať letecké práce len na základe povolenia Dopravného úradu a povolenia podľa 

osobitného predpisu, ak sa vyžaduje. 

Dopravný úrad na svojom webovom sídle poskytuje metodické usmernenie týkajúce sa 

podmienok vykonávania letov lietadlami spôsobilými lietať bez pilota. 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že ak je akékoľvek lietadlo (aj dron) 

využívané za účelom leteckej fotografie v kontexte s § 44 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z., 

podlieha toto konanie vydaniu povolenia Ministerstvom obrany SR v súlade s § 63 a § 64 

zákona 215/2004 Z. z. 

Ako bolo uvedené vyššie, úrad vykonáva svoju pôsobnosť v súvislosti s leteckým 

snímkovaním len vo vzťahu k ochrane utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. 

z. 

V uvedenom kontexte však zastávame názor, že fotografovanie, filmovanie a iné 

zaznamenávanie z paluby lietadla spôsobilého letieť bez pilota na súkromné potreby, nie za 

účelom kartografického zaznamenávania alebo zisťovania a určovania polohy, nie za odplatu 
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či distribúciu, bez zverejňovania snímok a záberov, bežným technickým zariadením a pri 

plnom rešpektovaní ochrany súkromia a iných chránených záujmov občanov a štátu, by 

nemalo byť neúmerne reštriktívne zaťažované a regulované. Rovnako z pohľadu právnej 

úpravy leteckého snímkovania nie je na mieste na opísané konanie striktne aplikovať 

ustanovenia týkajúce sa leteckého snímkovania uvedené v zákone č. 215/2004 Z. z. 

 

 


