
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„XXX využíva vo svojich podmienkach technické zabezpečovacie prostriedky - kamerové 
systémy (CCTV systémy) za účelom zabezpečenia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
V súvislosti s označením monitorovaných priestorov XXX aplikovalo výnimku podľa § 53 ods. 6 
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý stanovuje, že v prípade (cit.) ak sú objekty a chránené priestory zabezpečené 
technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňujúcimi vyhotovovať obrazový, zvukový 
alebo obrazovo-zvukový záznam, nevyžaduje sa ich označenie podľa všeobecného predpisu o 
ochrane osobných údajov. V roku 2019 vykonal Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky (ÚOOÚ SR) kontrolu v XXX. Kontrolou bolo zistené, že XXX, ako kontrolovaná osoba, 
neinformuje dotknuté osoby o monitorovaní kamerovým systémom a postupuje v rozpore s čl. 
5 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov tým, že pri spracúvaní osobných 
údajov kamerovým systémom nepostupuje vo vzťahu k dotknutým osobám transparentne, 
keďže si neplní svoju informačnú povinnosť v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov.  

 
XXX vzniesol pripomienku voči kontrolnému zisteniu, pričom sa odvolal na výnimku 

uvedenú v § 53 zákona č. 215/2004 Z. z. ÚOOÚ SR pripomienku neakceptoval s nasledovným 
zdôvodnením (cit.): „Podľa § 53 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OUS“) nie je 
kontrolovaná osoba povinná označiť technický prostriedok umožňujúceho vyhotovovať 
obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam podľa všeobecného predpisu o ochrane 
osobných údajov (tzn. podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov). § 53 ods. 6 zákona o OUS sa v tomto prípade 
odvoláva na osobitný predpis, ktorého účinnosť sa skončila 24.05.2018. Podľa aktuálne 
platnej právnej úpravy (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je prevádzkovateľ povinný 
dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, poskytnúť všetky informácie 
podľa čl. 13 ods. 1 až 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Slovné spojenie „označenie 
technického prostriedku umožňujúceho vyhotovovať obrazový, zvukový alebo obrazovo-
zvukový záznam“ sa v súčasnej legislatíve, týkajúcej sa ochrany osobných údajov, nikde 
nenachádza. Kontrolovaná osoba ako prevádzkovateľ je teda povinná poskytnúť dotknutým 
osobám pri ich vstupe do priestoru monitorovaného kamerovým systémom informácie 
o spracúvaní ich osobných údajov...“  

 
Otázka:  

„Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať o metodické 

usmernenie, akým spôsobom má XXX plniť požiadavky vyplývajúce z uvedených právne 

záväzných predpisov, a teda, či je XXX povinné označiť všetky chránené priestory a objekty, 

ktoré sú zabezpečené kamerovým systémom v súlade s všeobecným nariadením o ochrane 

údajov.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 
Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 

a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov 
vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). 

 



Podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec 
určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 
stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len 
v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

 
Podľa § 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je ujmou také ohrozenie 

alebo poškodenie záujmov Slovenskej republiky alebo záujmu, ku ktorého ochrane sa Slovenská 
republika zaviazala, ktorého následky nemožno odstrániť alebo možno ich zmierniť iba 
následným opatrením; podľa významu záujmu a závažnosti spôsobenej ujmy sa ujma člení 
na mimoriadne vážnu ujmu, vážnu ujmu, jednoduchú ujmu a nevýhodnosť pre záujmy 
Slovenskej republiky. 
 

Podľa § 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je objektom budova alebo 
iný stavebne alebo inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory. 

 
Podľa § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je chráneným priestorom 

stavebne alebo inak ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie 
a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia. 

 
Podľa § 53 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. ak sú objekty a chránené priestory zabezpečené 

technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňujúcimi vyhotovovať obrazový, zvukový 
alebo obrazovo-zvukový záznam, nevyžaduje sa ich označenie podľa všeobecného predpisu 
o ochrane osobných údajov. Ak takýto záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo 
konania o priestupku, ten kto vyhotovil takýto záznam, je povinný ho zlikvidovať najneskôr 
v lehote 60 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. 

 
Podmienky ochrany práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných 

údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, 
postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. 
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).  

 
Podľa recitálu 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4. 5. 2016) (ďalej len „nariadenie GDPR“) sa toto nariadenie nevzťahuje na otázky ochrany 
základných práv a slobôd ani na voľný tok osobných údajov týkajúcich sa činností, ktoré nepatria 
do pôsobnosti práva Únie, ako sú činnosti týkajúce sa národnej bezpečnosti. Toto nariadenie 
sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri vykonávaní činností 
v súvislosti so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
V roku 2016 došlo k zmene úpravy problematiky ochrany osobných údajov. Nariadenie GDPR 

upravilo prístup k problematike ochrany osobných údajov ako k jednotnému, celoeurópskemu 
rámcu, pričom umožnilo jednotlivým členským štátom Európskej únie sa od tohto rámca 
odkloniť pri zohľadnení špecifík, ktoré nepatria do pôsobnosti práva Únie, ako sú činnosti 
týkajúce sa národnej bezpečnosti. Národná právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov na 



nariadenie GDPR reagovala prijatím zákona č. 18/2018 Z. z., čím došlo k predstaveniu 
komplexného právneho rámca ochrany osobných údajov pre spracovateľské operácie 
s osobnými údajmi, ktoré sa vykonávajú v rámci činností, ktoré nespadajú do pôsobnosti 
práva  Európskej únie, a ktorý je zosúladený a do najvyššej možnej miery konzistentný s právnou 
úpravou ochrany osobných údajov v nariadení. Zákon č. 18/2018 Z. z., preto v prvej a druhej 
časti navrhovanej právnej úpravy stanovil pravidlá spracúvania osobných údajov pre 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá ochrany fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov podľa 
nariadenia. Takýmto postupom sa predišlo vytvoreniu právneho vákua v oblasti ochrany 
osobných údajov, a to tak, že ochrana osobných údajov sa dotýka celého právneho poriadku 
Slovenskej republiky.  

 
Na základe Vašej otázky možno na uvedenú problematiku hľadieť principiálne z dvoch uhlov 

pohľadu. Ten prvý je ochrana práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby, ktoré sa 
premietajú do ochrany integrity fyzickej osoby a síce, ochrany pred neoprávneným spracúvaním 
osobných údajov. Druhý pohľad pramení z ochrany verejného záujmu, záujmov štátu, ochrany 
jeho celistvosti, integrity a bezpečnosti. Týmto zadefinovaním dvoch protipólových záujmov sa 
dostávame k otázke určenia adekvátneho vyváženia týchto práv a právom chránených záujmov. 

 
Účelom zákona č. 215/2004 Z. z. je verejný záujem na ochrane utajovaných skutočností 

a jeho naplnenie sa dosahuje opatreniami a prostriedkami, ktoré majú preventívny charakter. 
Z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (nálezy Ústavného súdu Slovenskej 
republiky sp. zn. PL.ÚS 15/03-39 z 26.03.2004, sp. zn. PL.ÚS 6/04-67 z 19.10.2006) vyplýva, že 
verejný záujem na ochrane utajovaných skutočností a ochrana pred vznikom ujmy na záujmoch 
štátu umožňuje osobitnú úpravu vzťahu medzi verejným záujmom a individuálnym záujmom 
fyzických osôb a právnických osôb. Verejný záujem spočívajúci v bezpečnostných, a teda 
existenčných záujmoch štátu, tak ako sú vyjadrené v jednotlivých ustanoveniach zákona 
č. 215/2004 Z. z. (ústavnosť, zvrchovanosť, územná celistvosť, obrana, bezpečnosť, ekonomické 
záujmy, zahraničná politika, medzinárodné vzťahy, atď.), ktoré majú nielen interný, ale aj 
externý, zahraničný rozmer, si vyžaduje vyvažovanie ústavných limitov ochrany základných práv 
a slobôd týchto osôb a ochrany verejného záujmu. Aj keď existuje vzťah určitého napätia medzi 
záujmom jednotlivca na strane jednej a záujmami štátu na strane druhej, pri ich strete nemožno 
prirodzene abstrahovať od bezpečnostných záujmov štátu, ktoré je potrebné rešpektovať, je 
totiž zrejmé, že štátny záujem predstavuje záujem existenčný, ktorý legitimizuje určité 
obmedzenia privátnej sféry jednotlivca. Možno teda akceptovať, že štandard ochrany 
základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb vyjadrený v zákone, nemusí 
vyjadrovať rovnakú kvalitu ochrany, ako je to v iných prípadoch, ktoré nesúvisia s účelom tohto 
zákona. Štát vplýva na ochranu utajovaných skutočností definovaním požiadaviek, pričom 
obmedzením práv jednotlivca sa snaží o ochranu svojich záujmov a tento cieľ pokladá Ústavný 
súd za plne legitímny.  

 
Z uvedeného teda vyplýva, že z charakterového zamerania zákona č. 215/2004 Z. z. je zjavné, 

že ide o úpravu oblasti spoločenského života spočívajúcu v ochrane verejných záujmov 
a národnej bezpečnosti. Týmto spôsobom sa umožňuje postaviť ochranu verejného záujmu (t .j. 
ochranu národnej bezpečnosti), nad ochranu individuálnych práv (t. j. ochranu osobných údajov 
jednotlivca), čím sa aplikuje potreba ochrany „vyššieho záujmu“.  

 
Zároveň v nadväznosti na uvedené môžeme konštatovať, že na zabezpečenie objektov 

a chránených priestorov technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňujúcimi 
vyhotovovať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam nemožno vzťahovať nariadenie 
GDPR, keďže činnosti týkajúce sa národnej bezpečnosti nepatria do pôsobnosti práva Únie, ale 
tieto činnosti podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z.  Hoci zákon č. 18/2018 Z. z., špecificky 



nekonkretizuje problematiku možnosti neoznačovania určitých objektov zabezpečených 
technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňujúcimi vyhotovovať obrazový, zvukový 
alebo obrazovo-zvukový záznam, táto požiadavka vyplýva z ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z., 
o čom svedčí aj samotné kontrolné zistenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, podľa ktorého je kontrolovaná osoba ako prevádzkovateľ povinná poskytnúť 
dotknutým osobám pri ich vstupe do priestoru monitorovaného kamerovým systémom 
informácie o spracúvaní ich osobných údajov. 

 
Z pohľadu nastavenia právneho systému ochrany utajovaných skutočností uvádzame, že 

ustanovenie § 53 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. sa neodvoláva na konkrétny osobitný predpis 
účinný v čase prijatia zákona č. 215/2004 Z. z. a rovnako tak, ani na konkrétne ustanovenie 
takéhoto predpisu, ale všeobecne na predpis upravujúci problematiku ochrany osobných 
údajov. Pre úplnosť uvádzame, že počas účinnosti zákona č. 215/2004 Z. z. to bol najprv zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 7) a neskôr 
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 7).  

 
Keďže § 53 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. sa neodvoláva na konkrétny zákon, skončením 

účinnosti týchto uvedených zákonov nedochádza k neplatnosti § 53 ods. 6 zákona 
 č. 215/2004 Z. z. Vychádzajúc z uvedeného a v kontexte Vašej otázky zastávame názor, že XXX 
nie je povinné označiť objekty a chránené priestory zabezpečené technickými zabezpečovacími 
prostriedkami umožňujúcimi vyhotovovať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam. 

 
Navyše, z dôvodovej správy k zákonu č. 18/2018 Z. z. vyplýva, že tento zákon zabezpečuje 

prostredníctvom priamych noviel súlad identifikovaných osobitných právnych predpisov 
upravujúcich spracúvanie osobných údajov s návrhom zákona, nariadením, ako aj smernicou. 
A  teda aj z tohto dôvodu možno predpokladať, že ak by predkladateľ zákona č. 18/2018 Z. z. mal 
záujem o povýšenie ochrany jednotlivca nad ochranu verejného záujmu prostredníctvom 
inštitútov ochrany osobných údajov, došlo by k primeranej úprave, resp. odstráneniu 
ustanovenia § 53 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z.  

 
IV. POUČENIE 
 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona a k nemu vydaných vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 

 


