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Metodické usmernenie č. 4/2016 

Bezpečnostné opatrenia podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. 

 

 

Podľa § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto 

metodické usmernenie. 

 

 

ÚVOD 

  

Jednou z kľúčových otázok v rámci spracúvania osobných údajov je zachovávanie 

a dodržiavanie bezpečnosti pri ich spracúvaní, a to najmä v kontexte neustáleho 

technologického rozvoja v oblasti informačných a informačno-komunikačných technológií. 

Legislatíva, ktorá predmetnú oblasť upravuje, či už na úrovni medzinárodnej, európskej alebo 

národnej kladie dôraz na zabezpečenie integrity spracúvaných osobných údajov. 

 

Toto metodické usmernenie sa zameriava na primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré 

je prevádzkovateľ povinný prijať podľa § 19 ods. 1 zákona a netýka sa situácií, kedy je 

prevádzkovateľ povinný tieto primerané bezpečnostné opatrenia zdokumentovať 

v bezpečnostnom projekte podľa § 19 ods. 2 zákona. 

 

 

1 POVINNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIJATIE PRIMERANÝCH 

BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ 
 

V prvej vete ustanovenia § 19 ods. 1 zákona sa uvádza, že za bezpečnosť osobných 

údajov zodpovedá prevádzkovateľ.1 Takto vymedzená povinnosť vo vzťahu k subjektu 

prevádzkovateľa je kľúčová, nakoľko má dopad napr. na následné administratívno-právne 

trestanie v rámci porušenia tejto povinnosti.2 

 

Pri povinnosti prijať primerané bezpečnostné opatrenia podľa § 19 ods. 1 zákona 

je potrebné pamätať aj na ustanovenie § 8 ods. 8 zákona3, obsahujúce odkazujúcu právnu 

                                                 
1 Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona sa na účely tohto zákona prevádzkovateľom rozumie každý, kto sám alebo 

spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné 

údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo 

vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto 

spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky. 
2 Napr. § 68 ods. 2 písm. e) zákona alebo § 68 ods. 5 písm. e) zákona. 
3 Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené prevádzkovateľovi v § 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) 

až i), § 6 ods. 4, § 19 až 26, ak tento zákon neustanovuje inak. 
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normu, v zmysle ktorej musí podľa § 19 ods. 1 zákona postupovať aj sprostredkovateľ. 

V prípade, ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, má aj 

tento povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia. Dôležitosť splnenia si tejto 

povinnosti sprostredkovateľom je zdôraznená aj v ustanovení § 8 ods. 2 zákona, v zmysle 

ktorého je prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa povinný dbať na jeho odbornú, 

technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť 

spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona. 

 

Napriek skutočnosti, že ďalšie tu uvedené informácie sú formulované vo vzťahu 

k prevádzkovateľovi, v zmysle vyššie uvedeného sa primerane vzťahujú 

aj na sprostredkovateľa. 

 

 

2 POJEM BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ICH DIFERENCIÁCIA 

 

Pod pojmom bezpečnostné opatrenia je potrebné si predstaviť súhrn konkrétnych 

prostriedkov a mechanizmov, ktoré je potrebné zaviesť, dodržiavať a pravidelne aktualizovať 

s cieľom zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov - aktív.  

 

Bezpečnostné opatrenia je prevádzkovateľ povinný prijať z dôvodu, aby chránil ním 

spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným 

prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 

neprípustnými spôsobmi spracúvania.  

 

Pri ich prijímaní berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť 

a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé 

narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému osobných údajov (ďalej len 

„informačný systém“). 

 

 

2.1 TYPY BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ 

 

Bezpečnostné opatrenia sa v zmysle prílohy k vyhláške Úradu na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných 

opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) delia na technické 

a organizačné4.  

 

Bez ohľadu na delenie bezpečnostných opatrení, tieto by mali byť zo strany 

prevádzkovateľov prijaté, dodržiavané a pravidelne/podľa potreby aktualizované, aby plnili 

svoju funkciu. Prevádzkovateľ pri plnení a dodržiavaní bezpečnostných opatrení vytvára 

informačné bariéry v rámci svojej prevádzky na účel ochrany osobných údajov s ohľadom 

na stupeň dôvernosti informácii, dôvernosti pracovnej činnosti jednotlivých zamestnancov, 

a potreby vedieť informácie/údaje zo strany každého zamestnanca, tzv. klasifikácia prístupov 

zamestnancov. 

 

 

 

 

                                                 
4 V právnej teórii sa môžeme  stretnúť aj s názorom, že organizačné opatrenia v sebe zahŕňajú aj opatrenia 

personálnej povahy 
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2.1.1 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TECHNICKEJ POVAHY 

 

Technické opatrenia sú v zmysle vyhlášky bezpečnostné opatrenia 

realizované prostriedkami fyzickej povahy, ako napr.: 

- uzamykateľné/bezpečnostné dvere, 

- bezpečnostné systémy s detektorom pohybu alebo detektorom a hlásičom rozbitia 

skla, 

- mreže, 

- protipožiarny systém, 

- bezpečnostný trezor, skriňa a pod. vrátane ich umiestnenia v zabezpečených 

priestoroch prevádzkovateľa, 

 

alebo prostriedkami sieťovej bezpečnosti, ako napr.: 

- antivírusová ochrana,  

- firewall,  

- proxy servery,  

- šifrovanie prenosu osobných údajov cez nezabezpečenú verejnú sieť napr. 

za použitia protokolov https namiesto http, imaps namiesto imap a pod. 

 

 

2.1.2 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ORGANIZAČNEJ POVAHY 

 

Bezpečnostné opatrenia organizačnej povahy prevádzkovateľ najčastejšie realizuje 

prostredníctvom opatrení, ktoré sa týkajú určitého zamestnanca/skupiny zamestnancov a ich 

riadených vstupov do priestorov a zariadení prevádzkovateľa alebo prístupových práv 

do jednotlivých informačných systémov.  

 

Z týchto opatrení možno spomenúť  

- prístup do určitých priestorov prevádzkovateľa (napr. serverovňa, úložisko 

chránených dôverných informácii a pod.) je umožnené iba vybraným 

zamestnancom, nie je udelené všetkým zamestnancom paušálne, nakoľko isté časti 

prevádzky prevádzkovateľa sú citlivé a hromadným prístupom by prevádzkovateľ 

zvyšoval riziko poškodenia prostriedkov spracúvania osobných údajov prípadne 

prístup k nim (napr. server, trezor, bezpečnostná skriňa a pod.), 

- na základe náplne práce majú zamestnanci povolené vstupovať iba do určitých 

informačných systémov prevádzkovateľa (napr. personalistka má prístup iba 

do časti informačného systému prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá jej pracovnej 

náplni a nie do všetkých informačných systémov prevádzkovateľa, 

napr. zamestnanci call centra, majú prístup do klientskej databázy informačného 

systému, ale nemajú prístup do informačného systému personalistika a mzdy a pod.), 

- poučenie oprávnenej osoby prevádzkovateľom, prípadne osobou ním poverenou; 

týmto prevádzkovateľ zabezpečuje, že oprávnená osoba, ako jeho zamestnanec 

presne vie, do ktorých informačných systémov má prístup a aké spracovateľské 

operácie v nich môže vykonávať a akým spôsobom priamo realizuje ochranu 

osobných údajov prevádzkovateľa (napr. „politika čistého stola“ – dokumenty 

obsahujúce osobné údaje s ktorými momentálne zamestnanec nepracuje sa nemajú 

nachádzať na pracovnom stole, „politika čistej obrazovky“ – ak je zamestnanec 

mimo svojho pracovného stola má mať uzamknutú obrazovku), 



4 

- zabezpečenie adekvátneho vzdelávania zamestnancov týkajúceho sa spracúvania 

osobných údajov s cieľom zvýšiť ich povedomie o dodržiavaní bezpečnostných 

opatrení pri ich spracúvaní, 

- poverenie zodpovednej osoby/osôb prevádzkovateľom a jej notifikácia úradu, 

- zavedenie a spravovanie systému prideľovania a používania hesiel, ktorými 

sa zamestnanci prihlasujú do informačných systémov, 

- stanovenie podmienok, na základe ktorých môžu zamestnanci využívať pracovný 

počítač (iný prostriedok spracúvania osobných údajov) na súkromné účely; iné 

podobné vymedzenie používania pracovných prostriedkov aj na iné, ako pracovné 

účely, 

- využívanie služieb súkromných bezpečnostných služieb a pod. 

 

 

3 MÁM PRIJATÉ PRIMERANÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA – MUSÍM 

MAŤ VYPRACOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT? 

 

Prevádzkovateľ má povinnosť vždy chrániť spracúvané osobné údaje pred ich 

poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, 

poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi 

spracúvania5. Na tento účel musí mať prijaté primerané bezpečnostné opatrenia.  

 

Otázkou je, či prevádzkovateľ je povinný prijať primerané bezpečnostného opatrenia 

v základnom rozsahu, t. j. bez povinnosti tieto bezpečnostné opatrenia zdokumentovať 

v bezpečnostnom projekte. Odpoveď na túto otázku závisí od dvoch charakteristík spracúvania 

osobných údajov. Prvou je charakter spracúvaných osobných údajov, teda či ide o „bežné“ 

osobné údaje alebo o osobné údaje spadajúce do tzv. osobitnej kategórie osobných údajov 

podľa § 13 zákona. Druhou je skutočnosť, či v rámci spracúvania osobných údajov dochádza 

k ich spracúvaniu v informačnom systéme prepojenom alebo neprepojenom s verejne 

prístupnou počítačovou sieťou6 (internet). 

 

Mať zdokumentované primerané bezpečnostné opatrenia v bezpečnostnom projekte je 

prevádzkovateľ povinný v tom prípade, pokiaľ v informačnom systéme prepojenom s verejne 

prístupnou počítačovou sieťou spracúva osobitné kategórie osobných údajov podľa § 13 

zákona, alebo ak informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu podľa § 3 ods. 17 

zákona. 

 

                                                 
5 § 19 ods. 1 zákona. 
6 Prepojením s verejne prístupnou počítačovou sieťou sa rozumie priame spojenie (počítač – internet) alebo 

nepriame spojenie (počítač – lokálna sieť – internet) informačného systému s verejne prístupnou počítačovou 

sieťou; informačný systém sa považuje za prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou aj vtedy, ak je s ňou 

spájaný príležitostne. 
7 Ustanovenia § 6 ods. 2 až 5, § 8 ods. 5, § 15 ods. 1, 2 a 8, § 28 ods. 1 a § 44 sa nevzťahujú na spracúvanie 

osobných údajov nevyhnutných na zabezpečenie verejného záujmu, ak prevádzkovateľ plní povinnosti výslovne 

ustanovené osobitným zákonom určené na zaistenie a) bezpečnosti Slovenskej republiky, b) obrany Slovenskej 

republiky, c) verejného poriadku a bezpečnosti, d) predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania 

trestnej činnosti, zisťovania jej páchateľov, vyšetrovania a stíhania páchateľov trestných činov, e) odhaľovania 

porušení etického kódexu v regulovaných povolaniach a regulovaných odborných činnostiach, f) významného 

ekonomického alebo finančného záujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie vrátane menových, 

rozpočtových a daňových záležitostí, g) výkonu kontroly, dohľadu, dozoru alebo uplatňovania regulácie 

v súvislosti s výkonom verejnej moci vo veciach uvedených v písmenách c) až f), alebo h) ochrany dotknutej 

osoby alebo práv a slobôd iných osôb. 
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade pokiaľ čo len jedna charakteristika nie 

je splnená, prevádzkovateľ nemá povinnosť prijaté bezpečnostné opatrenia zaznamenať 

v bezpečnostnom projekte. Pre jednoduchšie rozlíšenie uvádzame nižšie v tabuľke niekoľko 

modelových príkladov. 

 

charakter spracúvaných 

osobných údajov 

prostriedok spracúvania je potrebný bezpečnostný 

projekt? 

meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa trvalého 

pobytu 

počítač bez pripojenia 

na internet 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa trvalého 

pobytu 

počítač s pripojením na internet bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

meno, priezvisko, dátum 

narodenia, informácia 

o zdravotnom stave, rodné 

číslo* 

počítač bez pripojenia 

na internet 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

meno, priezvisko, dátum 

narodenia, informácia 

o zdravotnom stave, rodné 

číslo* 

počítač s pripojením 

na internet 

bezpečnostný projekt je 

potrebný 

meno zamestnanca a čas 

príchodu a odchodu z práce 

dochádzková kniha (zošit) bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

meno zamestnanca a čas 

príchodu a odchodu z práce 

počítač s / bez pripojenia 

na internet 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

zoznam rodných čísiel 

zamestnancov s ich menami a 

priezviskami* 

papierová (neautomatizovaná) 

podoba 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

zoznam rodných čísiel 

zamestnancov s ich menami a 

priezviskami* 

počítač bez pripojenia 

na internet 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

zoznam rodných čísiel 

zamestnancov s ich menami a 

priezviskami* 

počítač s pripojením 

na internet 

bezpečnostný projekt je 

potrebný 

meno zamestnanca a čas 

príchodu a odchodu z práce + 

fotografia zamestnanca* 
pri príchode a odchode z práce, 

ktorá sa zálohuje 

počítač bez pripojenia 

na internet 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

meno zamestnanca a čas 

príchodu a odchodu z práce + 

fotografia zamestnanca* 
pri príchode a odchode z práce, 

ktorá sa zálohuje 

počítač s pripojením 

na internet 

bezpečnostný projekt je 

potrebný 

kamerový systém monitorujúci 

priestor prístupný verejnosti 

(cesta, chodník) 

počítač bez pripojenia 

na internet 

bezpečnostný projekt nie je 

potrebný 

kamerový systém monitorujúci 

priestor prístupný verejnosti 

(cesta, chodník) 

počítač s pripojením 

na internet 

bezpečnostný projekt je 

potrebný 

*citlivý osobný údaj fyzickej osoby podľa § 13 zákona 
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4 PRIMERANÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ICH DEKLAROVANIE 

V PRAXI 
 

V prípade, že prevádzkovateľ nemusí zadokumentovať prijaté bezpečnostné opatrenia 

v bezpečnostnom projekte, spravidla ich úradu preukazuje ich relevantným zavedením, 

tzn. musí byť schopný preukázať v praxi, ako osobné údaje chráni (ako si plní svoju povinnosť 

podľa § 19 ods. 1 zákona). 

 

Základné vymedzenie určuje poučením oprávnených osôb, príp. mechanizmami 

upravenými v rôznych vnútorných predpisoch (napr. kľúčový poriadok, zásady tvorby hesiel, 

riadenie prístupu do PC, kontrola vstupov do budovy (kniha návštev), riadenie pohybu osôb 

po priestoroch prevádzkovateľa (návšteva len v sprievode zamestnanca), uchovávanie 

dokumentov obsahujúcich osobné údaje v uzamykateľných skriniach a pod. Prevádzkovateľ 

je povinný hodnoverne preukázať, že poučil oprávnenú osobu o podmienkach spracúvania 

osobných údajov a o spracovateľských operáciách a zároveň je povinný zadokumentovať 

okolnosti bezpečnostných incidentov. 

 

Príklad 

 

Fyzická osoba monitoruje priestor prístupný verejnosti (okolie rodinného domu) 

na účel ochrany majetku a zdravia8, pričom 

- kamerový systém nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou (internet) 

- prevádzkovateľom kamerového systému je jeden z manželov. 

 

V uvedenom príklade bude prijatie primeraných bezpečnostných opatrení spočívať 

najmä v nasledujúcich bezpečnostných opatreniach 

- štandardná ochrana okolia domu a samotného domu v ktorom a na ktorom 

je umiestnené monitorovacie zariadenie (kamera, úložisko, zobrazovacia jednotka), 

o ochrana zodpovedajúca primeranej ochrane, ktorú prevádzkovateľ vynakladá 

na ochranu iných hodnôt umiestnených v dome (napr. úložisko na ktorom sú 

uchovávané kamerové záznamy uložiť tak, aby zamedzil prístupu neoprávnených 

osôb: správne – v priestoroch rodinného domu; nesprávne: napr. v garáži alebo 

iných priestoroch mimo rodinného domu, ktoré môžu byť vystavené vyššiemu 

riziku neoprávneného vniknutia), 

o dom je uzamykateľný, 

- prístup k osobným údajom, 

o prístup k osobným údajom (kamerovým záznamom) môže mať len prevádzkovateľ 

a ním určené (písomne poverené) oprávnené osoby (napr. manžel), 

o prístup do úložiska je chránený prístupovým heslom, 

o zobrazovacia jednotka, na ktorej je možné prezerať záznamy z kamerového 

systému, musí byť umiestnená tak, aby bol k nej zamedzený prístup neoprávnených 

osôb (napr. návšteva), 

- likvidácia osobných údajov, 

o  prevádzkovateľ musí osobné údaje zlikvidované v lehote stanovenej zákonom 

(pri likvidácii musí prevádzkovateľ zabezpečiť, že osobné údaje budú nenávratne 

zlikvidované a nebude možná ich opätovná obnova), 

o prevádzkovateľ musí upraviť podmienky pri likvidácii nosiča (úložiska) tak, aby 

sa k záznamom nedostali neoprávnené osoby po skončení využívania nosiča 

                                                 
8 Právny základ spracúvania osobných údajov je § 15 ods. 7 zákona; viď Metodické usmernenie č. 1/2014 

Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémov 
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na účel, na ktorý bol využívaný pri monitorovaní (napr. nosič nanovo 

preformátovať), 

- kontrola prijatých primeraných bezpečnostných opatrení 

o prevádzkovateľ vymedzí frekvenciu kontroly prijatých bezpečnostných opatrení, 

o výsledkom kontroly je akceptácia prijatých primeraných bezpečnostných opatrení 

alebo ich zmena, resp. doplnenie, podľa aktuálnych podmienok, v rámci ktorých 

dochádza ku spracúvaniu osobných údajov (prevádzkovateľ je povinný 

prehodnotiť prijaté primerané bezpečnostné opatrenia, ak dôjde k zásadnej zmene 

podmienok, v ktorých sú spracúvané osobné údaje), 

o v prípade, že dôjde k bezpečnostnému incidentu (osobné údaje boli 

napr. sprístupnené neoprávnenej osobe; člen domácnosti prevádzkovateľa si bude 

prezerať vyhotovené kamerové záznamy, aj keď nie je oprávnenou osobou), 

je prevádzkovateľ povinný takýto bezpečnostný incident zadokumentovať a viesť 

o ňom evidenciu; zároveň je povinný zadokumentovať opatrenia, ktoré prijal 

na elimináciu tohto rizika do budúcnosti. 

 

 

ZÁVER 

 

Prijatie bezpečnostných opatrení je len prvým krokom, ktorý prispieva k ochrane 

osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch. Tým dôležitejším krokom je tieto 

bezpečnostné opatrenia spolu so zásadami ochrany osobných údajov uplatňovať v praxi. 

 

 

 V Bratislave, dňa 24. júna 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soňa Pőtheová v. r. 

predsedníčka úradu 


