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ABSTRAKT 
V článku sa autor venuje analýze povinností prevádzkovateľov na ochranu 

osobných údajov pred, počas a po skončení mimoriadnej udalosti a vymedzuje 

skutočnosti, ktoré tvoria nedostatky v ochrane osobných údajov dotknutých osôb pri 

tomto spracúvaní. Zákon o ochrane osobných údajov vymedzuje legislatívne 

obmedzenia, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom a zaisťujú napríklad bezpečnosť 

Slovenskej republiky, verejný poriadok a bezpečnosť alebo ochranu dotknutej osoby 

alebo práv a slobôd iných osôb. Hoci je oprávnené aj logické posunúť ochranu 

osobných údajov na vedlajšiu koľaj počas reakcie na mimoriadne udalosti, počas 

záchrany života, ochrany zdravia alebo majetku fyzických osôb, bolo by nesprávne ak 

by sme na ňu úplne zabudli a neurčili žiadne pravidlá a podmienky ako ochranu 

osobných údajov dotknutých osôb zakomponovať napríklad do plánov ochrany 

obyvateľstva, evakuačných plánov, infomačného systému civilnej ochrany a už počas 

prípravnej fázy mysleli na povinnosti, ktoré vyplývajú prevádzkovateľom pred, počas 

ale najmä po skončení mimoriadnej udalosti. 

 

Kľúčové slová: ochrana osobných údajov, mimoriadna udalosť, ochrana súkromia 
 

 

ABSTRACT 
In the article author is analyzing the duties of processors before, during and after 

disaster and is stating some shortcomings, which are relevant to personal data 

protection of data subjects during personal data proceedings. Slovak law on personal 

data protection states some legislative limitations, that are set by special legislature 

and are relevant to state security, public order and security or protection of induviduals 

and their rights. It is justified and correct to shift the privacy security to another track 

during disaster management, life saving procedures or during securing lifes and 
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property of individuals, it should be incorrect to eliminate our interest on privacy and 

there will be none rules and conditions about personal data protection. It is crucial to 

incorporate data protection rules into e.g.: population rescue plans, evacuation plans, 

civil protection information systems and as early as during preparation phase we shall 

bear in mind on duties, that processors have to fulfill before, during and after a 

disaster. 
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ÚVOD 
 

V súčasnej dobe už takmer nikto nepochybuje o dôležitosti ochrany súkromia, 

rovnako ako nikto nepochybuje, že život a zdravie je to najhodnotnejšie čo má každá 

fyzická osoba k dispozícii. Jednotlivci sa situáciách ohrozujúcich ich zdravie alebo 

majetok správajú podľa prirodzených inštinktov a ich prvoradým záujmom je 

zachovanie života a zdravia, čomu sú podriadené všetky aktivity a činnosti až do 

dosiahnutia pocitu bezpečnosti. V daných prípadoch, je osoba ochotná poskytnúť 

o sebe akékoľvek informácie, bez starosti o ich ochranu, aby výmenou za narušenie 

súkromia docielila záchranu života, zdravia alebo majetku. Hlavne napriek tomu, že 

ochrana súkromia nie je v mimoriadnych situáciách na vysokých priečkach nášho 

záujmu, je nevyhnutné, aby sme na ochranu osôb a vzhľadom na prevenciu narušenia 

súkromia a ochrany osobných údajov mysleli na tieto oblasti vopred, už počas 

teoretickej prípravy a kompetentné orgány a inštitúcie mali jasný návod a prehľad, aké 

osobné údaje, na aký účel a akým spôsobom majú spracúvať tak, aby aj počas 

mimoriadnej situácie nezasahovali do našej súkromnej sféry viac ako je to nevyhnutne 

nutné. 

 

 

1 TERMINOLÓGIA 
 

Termíny uvádzané v článku sú v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a podľa zákona číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva. 

 

Dotknutou osobou je „každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú“ [1] 

 

Mimoriadnou situáciou sa rozumie „obdobie ohrozenia alebo obdobie 

pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je 

vyhlásená“ podľa zákona o civilnej ochrane, a počas ktorej sa „vykonávajú opatrenia 

na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo 

činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej 

udalosti.“ [2] 
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Prevádzkovateľom sa 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 ustanovené podmienky.“ [3] 

 

Verejným záujmom sa rozumie „dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone 

verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo 

viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo 

nenahraditeľné škody.“ [4] 

 

 

2 STATUS QUO 
 

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v paragrafe 3 

vymedzuje legislatívne obmedzenia, z niektorých povinností pri ochrane osobných 

údajov a oblastí, v prípade ktorých je možné takéto obmedzenia vykonať. Ide 

o vykonávanie povinností nevyhnutných na zabezpečenie verejného záujmu, ktoré sú 

ustanovené osobitným zákonom1 a zaisťujú napríklad bezpečnosť Slovenskej 

republiky [5], verejný poriadok a bezpečnosť [6] alebo ochranu dotknutej osoby alebo 

práv a slobôd iných osôb. [7] Na základe tohto ustanovenia majú prevádzkovatelia 

informačných systémov  počas spracúvania osobných údajov výnimku zo 

základných povinností pri spracúvaní osobných údajov ako napríklad vymedzenie 

účelu spracúvania osobných údajov pred samotným spracúvaním, obmedzenie 

spracúvania iba na nevyhnutný rozsah osobných údajov pre daný účel spracúvania, 

určenie podmienok spracúvania, určenie doby spracúvania osobných údajov alebo 

spracúvanie osobných údajov získaných na jeden účel na iný účel, ktorý je 

nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania. [8] Medzi ďalšie výnimky patrí 

obmedzenie povinnosti prevádzkovateľa informovať dotknutú osobu o spracúvaní 

osobných údajov pred samotným začiatkom spracúvania [9], obmedzenie práv 

dotknutej osoby, ako napríklad povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe 

na jej žiadosť informácie o osobných údajov spracúvaných o vlastnej osobe [10],  

alebo povinnosti sprístupniť evidenciu informačných systémov prevádzkovateľa podľa 

§ 44 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Zákon o ochrane osobných údajov okrem legislatívnych výnimiek v určitých 

prípadoch ustanovuje aj oprávnenie prevádzkovateľov (ktorými budú v daných 

situáciách najmä štátne inštitúcie, orgány verejnej moci alebo rôzne neziskové 

organízácie – poznámka autora) spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb 

a to v prípade ak ide o spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na ochranu života, zdravia 

alebo majetku dotknutej osoby [11], alebo pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie 

                                              
1 osobitným zákonom podľa tohto článku môže byť napríklad zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom 

zbore alebo zákon 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
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dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme [12]. Vzhľadom na komplikovanosť 

posúdenia, kedy sa jedná o konanie v rámci verejného záujmu alebo kedy je dovolené 

obmedzenie práv a slobôd ustanovených zákonom pre ochranu života, zdravia alebo 

majetku doktnutej osoby sa musia tieto konania a udalosti posudzovať vždy len 

v konkrétnej situácií a na konkrétnom mieste. Macová uvádza, že „verejný záujem je 

právny pojem, ktorý vyjadruje okamžitosť stavu záujmov a ich vzájomnú hierarchiu“ 

[13]. 

 

Aj napriek oprávneniu spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich 

predchádzajúceho súhlasu a výnimiek z niektorých ustanovení zákona o ochrane 

osobných údajov má prevádzkovateľ povinnosť okamžite po zániku dôvodov, pre 

ktoré nemohol získať súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov 

zabezpečiť súhlas od tejto osoby [14]. Taktiež pokiaľ pominú dôvody bezprostredne 

ohrozujúce život a zdravie dotknutých osôb prevádzkovateľ je podľa zákona povinný 

splniť aj ďalšie povinnosti zo zákona o ochrane osobných údajov, ako napríklad 

informovať dotknuté osoby o podmienkach spracúvania v rozsahu § 15 zákona 

o ochrane osobných údajov, alebo ak súčasne pominul aj účel spracúvania, je 

prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu osobných 

údajov v súlade s týmto zákonom. 

 

Jednou z častých situácií, kedy bude nevyhnutné spracúvať osobné údaje 

dotknutých osôb na základe legislatívnych výnimiek a kedy nie je možné dodržiavať 

štandardné postupy a podmienky spracúvania osobných údajov je nepochybne 

vykonávanie činností spojených s civilnou ochranou obyvateľstva v rámci reakcie na 

mimoriadne situácie. Pôjde najmä o zabezpečenie záchrany života a ochrany zdravia 

(napríklad lekárske ošetrenia alebo vyslobodzovacie a záchranné práce), evakuácia 

osôb, poskytnutie núdzového ubytovania a iné spracúvanie osobných údajov 

v súvislosti s činnosťami nevyhnutnými pre ochranu života a zdravia obyvateľstva. 

 

Právo na ochranu osobnosti, ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, 

zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe a ochrana osobných 

údajov je zaručená najvyšším zákonom, Ústavou Slovenskej republiky. Ale aj napriek 

tomu je zrejmé, že v prípade mimoriadnej situácie je takmer každá fyzická osoba 

ochotná zľaviť zo svojich oprávnených práv a nárokov na zachovanie súkromia 

a ochranu osobných údajov v záujme záchrany svojho života, ochrany zdravia, 

prípadne záchrany svojho majetku. Je v ľudskej prirodzenosti uprednostniť pud 

sebazáchovy a urobiť všetko (a teda aj zľaviť zo svojich ústavných práv a slobôd) pre 

záchranu života alebo v danom rozhodujúcom momente poskytnúť všetky osobné 

údaje, ktoré sa od dotknutej osoby vyžadujú bez pozastavenia sa nad ich zmyslom, 

rozsahom a účelom, na ktorý budú použité. V  mentálnom a fyzickom stave fyzických 

osôb počas mimoriadnej udalosti sa dejú procesy, ktoré neprikladajú ochrane 

osobných údajov a ochrane súkromia dôležitosť, akú im prikladáme počas stavu 

pokoja a uprednostňujú sa procesy, ktoré slúžia na naplnenie základných 

fyziologických potrieb, nájdenie úkrytu, bezpečia, tepla, stravy, a podobne2. 

                                              
2 Napríklad ako ich opisuje tzv. Maslowova pyramída 
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Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že hoci je oprávnené aj logické posunúť 

ochranu osobných údajov na vedlajšiu koľaj počas reakcie na mimoriadne udalosti, 

počas záchrany života, ochrany zdravia alebo majetku fyzických osôb, bolo by 

nesprávne ak by sme na ňu úplne zabudli a neurčili žiadne pravidlá a podmienky ako 

ochranu osobných údajov dotknutých osôb zakomponovať napríklad do plánov 

ochrany obyvateľstva, evakuačných plánov, infomačného systému civilnej ochrany 

a už počas prípravnej fázy mysleli na povinnosti, ktoré vyplývajú prevádzkovateľom 

pred, počas ale najmä po skončení mimoriadnej udalosti. 

 

Napríklad v prípade vyhlásenia evakuácie slovenská legislatíva neustanovuje 

kompetentným osobám a inštitúciám podmienky, pravidlá alebo návod ako 

zakomponovať ochranu osobných údajov do plánov evakuácie, aký má byť rozsah 

spracúvaných osobných údajov, ako ich chrániť, ktoré údaje sa môžu zverejňovať na 

verejnosti, kto ich môže spracúvať alebo ako s týmito údajmi naložiť po skončení 

účelu, tzn. po ukončení evakuácie alebo mimoriadnej udalosti. V zákone o civilnej 

ochrane obyvateľstva je zavedená povinnosť subjektov vypracovať plán ochrany 

obyvateľstva, ktorého súčasťou je aj plán evakuácie, ale ani tento zákon, ani 

vykonávacia vyhláška neustanovujú skutočnosti, ktoré by boli pre oblasť ochrany 

osobných údajov relevantné. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, v prílohe č. 4 ustanovuje povinnosť 

evakuačného zberného miesta a evakuačného strediska viesť evidenciu evakuantov, 

ale už nikde neuvádza, aký rozsah údajov je pre danú evidenciu nevyhnutný 

a postačujúci. Paradoxne v prílohe č. 10 tejto vyhlášky je podrobne rozpracovaná 

dokumentácia pre evakuáciu a veterinárnu starostlivosť zvierat, kde sú vypracované 

formuláre, vymenované nevyhnutné údaje a podmienky pre evakuáciu zvierat (od 

identifikačného čísla zvieraťa, pohlavia, plemena až po dátum narodenia zvieraťa) 

[15]. 

 

 

3 ODPORÚČANIA 
 

Aj napriek skutočnosti, že slovenská legislatíva umožňuje v prípade 

výnimočných situácií zľaviť z požiadaviek na ochranu osobných údajov je vhodné, 

aby pre zachovanie dôvery, ochranu súkromia a predchádzanie prípadnému zneužitiu 

osobných údajov zhromaždených počas výnimočných situácií vyvinuli zodpovedné 

organizácie snahu pre prípravu a návrh opatrení a zakomponovali ich do prípadnej 

reakcie na tieto situácie tak, aby to na jednej strane neprekážalo vykonaniu úloh, ktoré 

sú potrebné na ochranu obyvateľstva, ale na druhej strane aby bola zaručená aspoň 

minimálna ochrana osobných údajov pred ich zneužitím. 

Medzi takéto opatrenia, ktoré nie sú pre zodpovedné organizácie príliš veľkou 

záťažou, ale môžu výrazne napomôcť ochrane osobných údajov môžeme zaradiť 

najmä: 

- dôkladný výber spracúvaných osobných údajov 

- určenie doby spracúvania 
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- návrh ich ochrany počas automatizovaného alebo neautomatizovaného 

spracúvania 

- spôsob ich zverejňovania alebo sprístupňovania 

- určenie osôb a tretích strán, ktoré môžu mať k daným údajom prístup 

- oboznámenie s  pravidlami a postupmi ochrany osobných údajov všetky 

zodpovedné (oprávnené) osoby, ktoré budú osobné údaje spracúvať. 

 

Dôkladným výberom spracúvaných osobných údajov, dosiahneme obmedzenie 

rozsahu osobných údajov na nevyhnutnú minimálnu úroveň, ktorá bude dostatočná pre 

požadovaný účel spracúvania a súčasne nebude nadmerne zasahovať do súkromia 

dotknutých osôb. Rovnako ak sa pri prenose medzi viacerými organizáciami dosiahne 

zhoda v údajoch, ktoré sa o dotknutých osobách zbierajú, obmedzuje sa povinnosť 

overovať správnosť a aktuálnosť veľkého množstva nadbytočných údajov, zmenšuje 

sa veľkosť uložených dát v digitálnej alebo v papierovej podobe ako aj v prípade 

narušenia bezpečnosti sa obmedzuje množstvo údajov, ktoré by mohlo uniknúť. 

Určením doby spracúvania osobných údajov, najmä definovanie doby, počas 

ktorej sa budú zozbierané osobné údaje uchovávať a ďalej spracúvať po skončení 

mimoriadnej situácie je výraznou skutočnosťou, ktorá môže limitovať pocit narušenia 

súkromia po uvedení situácie do normálneho, bežného stavu, kedy sa jednotlivci 

vracajú k hodnotám, medzi ktoré určite patrí aj potreba súkromia a ochrany osobných 

údajov. Každá oprávnená organizácia, by si mala byť vedomá toho, že spracúvania 

osobných údajov je povolené iba po nevyhnutnú dobu, ktorá je potrebná na 

dosiahnutie účelu spracúvania. Z tohto dôvodu je potrebné si stanoviť dobu, po ktorú 

je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, a kedy je dostačujúce spracúvať 

anonymizované údaje, prípadne osobné údaje úplne zlikvidovať. Okrem doby 

spracúvania je dôležité aj určiť, čo sa stane s osobnými údajmi po skončení doby 

spracúvania, kedy medzi najčastejšie možnosti patrí anonymizácia údajov alebo ich 

likvidácia bez možnosti spätnej rekonštrukcie osobných údajov. 

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať aspoň minimálne, 

základné pravidlá bezpečnosti na ich ochranu, tak aby sa minimalizovalo riziko ich 

zneužitia, zničenia alebo úniku. Zodpovedné organizácie by mali mať navrhnuté aspoň 

základné návrhy a opatrenia ochrany osobných údajov počas automatizovaného alebo 

neautomatizovaného spracúvania aj počas mimoriadnych situácií, ktoré by mali 

zahŕňať opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru. Malo by ísť 

o opatrenia, ktoré budú efektívne ale súčasne nebudú svojou povahou alebo 

komplexnosťou prekážať výkonu činností, ktoré sú zamerané na ochranu zdravia 

a majetku dotknutých osôb. Medzi takéto opatrenia by sme mohli zaradiť napríklad 

používanie prihlasovacích hesiel do aplikácií a databáz, oddelenie administratívnych 

častí od priestorov prístupných verejnosti alebo poučenie pracovníkov o pravidlách 

ochrany osobných údajov. 

Pri riešení mimoriadnych situácií je ťažké sa vyhnúť situáciám, kedy je 

potrebné zdieľať informácie, práve naopak zdieľaním informácií sa môže dosiahnuť 

väčšia efektivita pri vykonávaní záchranných prác, pri lokalizovaní osôb, poskytovaní 

adekvátnej pomoci a podobne. Z tohto dôvodu je vhodné aby si zodpovedné 

organizácie stanovili spôsob a podmienky zverejňovania a sprístupňovania osobných 

údajov, či už pôjde o iné organizácie alebo o zverejnenie na verejnosti, 
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prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo internetu. Pokiaľ sa 

spracúvané osobné údaje raz dostanú na verejnosť, je veľkým problémom vykonať 

nápravu a dotknutá osoba, ktorej môže takéto zverejnenie alebo neoprávnené 

sprístupnenie uškodiť môže utrpieť majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ako aj 

teoreticky by mohla pristúpiť k ochranným krokom voči organizácií, ktorá spôsobila 

takéto nadmerné narušenie súkromia a napríklad ju zažalovať pred príslušným súdom. 

Aby sa dalo vyhnúť podobným situáciám, je potrebné, aby sa ešte počas prípravy 

definovali osoby, organizácie a situácie, počas ktorých je pravdepodobnosť potreby 

zdieľania alebo zverejňovania osobných údajov a boli prijaté postupy a procedúry na 

minimalizovanie rizík voči ochrane osobných údajov. 

 

Definovaním osôb a organizácií, ktoré môžu mať v špecifických prípadoch 

prístup k osobným údajom zodpovednej organizácie, umožňuje dosledovateľnosť 

oprávnených osôb, ktoré mali k daným údajom prístup, obmedzuje možnosť prístupu 

k osobným údajom neoprávneným osobám ako aj vyjasňuje vzťahy medzi 

organizáciami alebo osobami, s ktorými zodpovedná organizácia komunikuje 

a spolupracuje počas mimoriadnej situácie. 

 

V neposlednom rade je potrebné s prijatými pravidlami a zásadami ochrany 

osobných údajov oboznámiť všetky zodpovedné a oprávnené osoby, trénovať ich 

použitie s inými postupmi v rámci prípravy na reakciu na mimoriadnu situáciu, ako aj 

neustále testovať a zdokonaľovať ich využiteľnosť a efektivitu počas mimoriadnych 

situácií, aby tieto pravidlá napomáhali účelu a neprekážali výkonu iných životu 

a zdraviu zachraňujúcich aktivít. 

 

Opatrení na zvýšenie ochrany osobných údajov pri spracúvaní počas 

mimoriadnych situácií a bezprostredne po nich je možné navrhnúť veľké množstvo ale 

každá zodpovedná organizácia by mala sama podľa vykonávanej činnosti, rozsahu 

osobných údajov a povahe jej činností sama rozhodnúť a zakomponovať také 

opatrenia, ktoré sú vhodné a adekvátne na aplikáciu počas jej výkonu, tak aby na 

jednej strane prospeli dotknutým osobám ale na strane druhej neohrozili výkon 

činností, za ktoré je daná organizácia zodpovedná. Uvedený okruh opatrení je len 

minimálny rozsah otázok, na ktoré by mala každá organizácia odpovedať a navhrnúť 

opatrenia, ktoré by zaručili aspon základnú ochranu osobných údajov aj nad rámec 

zákonných povinností. 

 

 

ZÁVER 
 

Osobné údaje sú dôležitou súčasťou nášho života. Naša identita je tvorená 

z rôznych prejavov a informácií o našej osobe a svojou povahou zasahuje do všetkých 

oblastí nášho života. Je nesmierne dôležité vedieť kto, kde, kedy a aké osobné údaje 

má k dispozícií, ako s nimi nakladá a čo pre nás môže znamenať ohrozenie týchto 

údajov. Aj napriek, alebo hlavne najmä kvôli ochote poskytnúť osobné údaje takmer 

bez obmedzení v čase ohrozenia života alebo zdravia, je absolútne nevyhnutné 

zabezpečiť ich ochranu a korektné spracúvanie aj napriek absencií povinností určovať 
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pravidlá a dodržiavať niektoré legislatívne podmienky v čase mimoriadnych situácií. 

Je neskoro riešiť ohrozenie osobných údajov a narušenie súkromia po prípadnom 

zásahu a preto zvýšená pozornosť musí byť venovaná prevencii a obozretnosti pri 

zabezpečení bezpečnosti osobných údajov už pri príprave na mimoriadne situácie. 

Nastavením pravidiel spracúvania osobných údajov aj nad prípadné povinnosti 

vyplývajúce z legislatívnych ustanovení sa zabezpečuje ochrana dotknutých osôb, 

zvyšuje dôvera občanov v štátne organizácie ako aj chráni záujem – súkromie – 

fyzických osôb. Dodržiavaním jednoduchých pravidiel je možné predísť únikom 

a zneužitiu osobných údajov ako aj prípadným materiálnym alebo nemateriálnym 

ujmám fyzických osôb a tým chrániť najosobnejšiu sféru ľudského bytia. 
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