
 
I.  PREDMET ŽIADOSTI 

„...Zaujíma nás, či na budovu ako objekt z dôvodu zabezpečenia obrany a bezpečnosti 
štátu je možné umiestniť piktogramy, ktoré zakazujú v objekte fotografovať, filmovať a vytvárať 
audiovizuálne záznamy alebo sa piktogramy smú použiť iba na konkrétny chránený priestor, 
ktorý obsahuje alebo by mohol obsahovať utajované skutočnosti.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy je úrad ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, 
šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. 

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 § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na 
priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť je 
systém opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami  
a pred neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu. 

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, technickými zabezpečovacími 
prostriedkami, fyzickou ochranou, režimovými opatreniami a ich vzájomnou kombináciou  
v súlade s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 

Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. spôsob, podmienky a rozsah navrhovaných 
opatrení na ochranu objektov a chránených priestorov určí vedúci na základe vyhodnotenia rizík 
možného ohrozenia. 

Podľa § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa 
zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 
ktorú schvaľuje vedúci. 

Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. v záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti 
štátu je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo 
zariadenia označené zákazom fotografovania. 



Podľa § 63 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o zákaze fotografovania, filmovania alebo iného 
zaznamenávania a o výnimkách z tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej správy,  
do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. 

Podľa § 78 ods. 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. priestupku na úseku ochrany 
utajovaných skutočností sa dopustí ten, kto ako nepovolaná osoba poruší zákaz fotografovania, 
filmovania alebo iného zaznamenávania budov, priestorov alebo zariadenia. 

Podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení 
vyhlášky č. 315/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“). 

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. sú režimovými opatreniami opatrenia 
určujúce podmienky používania mobilných telefónov, videokamier, fotoaparátov, 
audiozáznamových zariadení a podobne. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia fyzickej 
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“) objektov  
a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje prevádzkový poriadok objektu. 

Podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. prevádzkový poriadok obsahuje režimové 
opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až i) a spôsob kontroly ich dodržiavania. 

Podľa § 11 ods. 8 písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov 
a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje režimové opatrenia podľa § 
10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vychádzajúc z citovaného ustanovenia regulujúceho fotografovanie, filmovanie a iné 
zaznamenávanie budov, priestorov a zariadení (ďalej len „fotografovanie“) je možné 
konštatovať, že zakázať fotografovanie je možné, ak je to v záujme obrany a bezpečnosti štátu. 
Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí, rozhoduje 
o zákaze fotografovania a o výnimkách z tohto zákazu. Konkrétnosti vyznačovania tohto zákazu 
nie sú explicitne upravené platnou právnou úpravou, takže spôsob vyznačenia zákazu 
fotografovania a jeho umiestnenie je v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy.  

Zároveň uvádzame, že v rámci vytvárania podmienok na fyzickú bezpečnosť a objektovú 
bezpečnosť, t. j. pri zabezpečovaní ochrany objektov a chránených priestorov, má vedúci 
možnosť určiť v režimových opatreniach podmienky používania mobilných telefónov, 
videokamier, fotoaparátov, audiozáznamových zariadení v objektoch a chránených priestoroch, 
ktoré sú v jeho pôsobnosti a teda aj úplne zakázať ich používanie v každom chránenom priestore 
alebo dokonca v celom objekte. 

V nadväznosti na vyššie uvedené a v kontexte Vašej otázky uvádzame, že ak je to v záujme 
obrany a bezpečnosti štátu, alebo ak vedúci v režimových opatreniach zakázal fotografovanie 
v celom objekte, je legitímne umiestniť príslušné piktogramy už na samotný objekt, aby o týchto 
pravidlách boli osoby poučené ešte pred vstupom objektu. 

 

 IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 
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