
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Aké povinnosti vyplývajú pre správcov technického prostriedku v súvislosti so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý podľa vyhlášky Národného bezpečnostného 
úradu 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov § 4, odseku 2, bod b majú povinnosť 
mať: zoznam osôb oprávnených používať technické a systémové prostriedky zostavený tak, aby 
bolo jednoznačne zrejmé, ktorá osoba bude na ktorom technickom prostriedku alebo na ktorých 
technických prostriedkoch pracovať, rozsah oprávnení, spôsob identifikácie a autentizácie 
konkrétnej osoby podľa § 5 pre každý priradený technický prostriedok, rozsah a spôsob 
používania systémových prostriedkov, služieb a aplikačného programového vybavenia; zoznamy 
osôb a rozsahy oprávnení môžu byť uvedené v samostatnej prílohe k smernici, ide o údaje, ktoré 
jednoznačne osobu identifikujú.“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

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

 
Podľa § 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom 
a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

 
Podľa § 14 ods. 1 zákona ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej 

osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla 
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. 

 
Podľa § 110 ods. 11 zákona súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa 

doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom sa považuje 
za súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov účinných od 25. mája 2018. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Právnym základom ochrany osobných údajov je s účinnosťou od 25.05.2018 nariadenie 
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) a zákon, ktorý okrem iného upravuje práva, 
povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, ako aj ochranu práv 
fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. 

 
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného 

právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) až f) zákona. Ak je spracúvanie osobných 
údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný vedieť kedykoľvek 
preukázať poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou. 
Z prechodných ustanovení zákona vyplýva, že ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním 
osobných údajov podľa doterajších predpisov, za predpokladu súladu tohto súhlasu so zákonom 
alebo nariadením sa považuje za súhlas podľa tohto zákona. 

 
Orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad 

ochranou osobných údajov, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade 
potreby Vám odporúčame kontaktovať tento príslušný orgán. 



 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď nepredstavuje právne záväzný výklad 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 


