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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 11.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly : „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš 

– Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly :  

„Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský 

Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“ 
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Správa o výsledku kontroly 

 

I. Kontrolný orgán:  JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

(ďalej v texte len „hlavná kontrolórka“ alebo „kontrolný orgán“) predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „MsZ“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 

písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

nasledovnú správu o výsledku kontroly. 

 

II. Označenie kontroly: Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

III. Kontrola bola vykonaná: 

 na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 schváleného uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 100/2013 zo dňa 12.12.2013  

 procesným postupom  podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti  ustanovených v ust. 

§§ 13 – 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., ako 

aj  v Pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský 

Mikuláš, ktoré s účinnosťou od 20.09.2008 schválilo MsZ uznesením č. 94/2008 zo dňa 

04.09.2008.  

 

IV. Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 

Adresa: Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 

 

V. Kontrolované obdobie: od 01.06. 2013 do 30.06.2014 

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet 

kontroly 

 

1.1.  Všeobecne záväzné právne predpisy: 

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

v znení účinnom: 

- k 01.07.2013 

- k 15.04.2014 

 (ďalej len „Zák. č. 122/2013 Z. z.“ alebo „zákon“) 

 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z.z. v znení 

účinnom: 

- k 01.07.2013 

- k 01.05.2014 

 (ďalej len „Vyhl. č. 164/2013 Z.z.“) 

 

1.2. Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej 

v texte aj „úrad“)  a vzorová dokumentácia zverejnená na webovom sídle úradu: 

 Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje  

 Metodické usmernenie č. 2/2013 k základným pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov  

 Metodické usmernenie č. 3/2013 Kamerové informačné systémy osobných údajov vo vozidlách  

 Metodické usmernenie č. 4/2013 Cezhraničný prenos osobných údajov 



 

4 

 

 Metodické usmernenie č. 5/2013 k pojmu informačný systém osobných údajov  

 Metodické usmernenie č. 6/2013 Spracúvanie biometrických údajov 

 Metodické usmernenie č. 1/2014 Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým 

systémom  

 Vzor oznámenia prevádzkovateľa voči úradu o poverení zodpovednej osoby, vrátane oznámenia 

o zmene údajov a vzor oznámenia o odvolaní/zániku poverenia  

 Vzor poučenia oprávnenej osoby 

 Vzor oznámenia informačného systému osobných údajov (ďalej len „IS“) úradu, vrátane 

oznámenia zmien/ukončenia používania IS a príkladný zoznam IS, na ktoré sa vzťahuje 

oznamovacia povinnosť   

 Vzor evidencie IS (tzv. evidenčný list) 

 Vzor žiadosti pre úrad na prihlásenie IS na osobitnú registráciu, vrátane oznámenia zmien 

a odhlásenia IS  

 

1.3.  Interné predpisy mesta: 

 Vyhlásenie o zavedení bezpečnostnej politiky mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 21.02.2013  

 Bezpečnostný projekt mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.12.2013 (Revízia bezpečnostného 

projektu z roku 2012, Analýza rizík I., Analýza rizík II., Návrh opatrení a Bezpečnostná smernica  

účinná od 03.01.2014)  

 Dodatok č. 1 zo dňa 13.06.2014 k Bezpečnostnému projektu mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 

23.12.2013  

 Aktualizácia zo dňa 13.06.2014 Analýzy rizík I zo dňa 23.12.2013   

 

VII. Účel a predmet kontroly: 

 

Účel kontroly: preveriť 

 

 či interné predpisy mesta uvedené v VI. časti pod bodom 1.3 tohto záznamu, ktorými sú prijaté 

bezpečnostné opatrenia vydalo mesto ako prevádzkovateľ v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi uvedenými v VI. časti pod bodom 1.2 tohto záznamu,  

 či mesto ako prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, metodických usmernení a vzorov úradu a podľa 

interných predpisov mesta uvedených v VI. časti tohto záznamu a tým zabezpečuje ochranu práv 

dotknutých fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života.  

 

Predmet kontroly: vybratá problematika  

 

1. Prijaté bezpečnostné opatrenia podľa ust. § 19 a § 20 Zák. č. 122/2013 Z.z. a Vyhl. č. 

164/2013 Z. z. a ich dokumentácia.  

2. Obsah bezpečnostného projektu podľa ust. § 5 Vyhl. č. 164/2013 Z. z., ak malo mesto 

povinnosť vypracovať projekt podľa ust. § 19 ods. 2 Zák. č. 122/2013 Z. z.  

3. Poučenie zamestnancov  mesta ako oprávnených osôb o svojich právach a povinnostiach pri 

spracúvaní osobných údajov podľa ust. § 21 Zák. č. 122/2013 Z.z. a spôsob vyhotovenia 

záznamu.  
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4. Pokiaľ si mesto zvolilo možnosť poveriť výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných 

ustanovení pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom oprávnených osôb 

zodpovednú osobu, preveriť 

a) písomné poverenie zodpovednej osoby podľa ust. § 23 ods. 2 a 8 Zák. č. 122/2013 Z.z.,  

b) potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej 

osoby podľa ust. § 24 cit. zákona  a splnenie podmienky bezúhonnosti podľa ust. § 23 

ods. 6 a 7 cit. zákona,  

c) písomné oznámenie doručené úradu o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu 

nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaním osobných údajov podľa ust. § 

25 ods. 2 cit. zákona  a nahlásenie všetkých zodpovedných osôb na úrad podľa ust. § 25 

ods. 3 cit. zákona v prípade, ak mesto výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov 

poverilo súčasne viac osôb. 

5. Splnenie povinnosti mesta podľa ust. § 33 a nasl. cit. zákona 

a) oznámiť úradu informačné systémy, pokiaľ podliehajú oznámeniu,  

b) požiadať úrad o osobitnú registráciu IS, pokiaľ podliehajú osobitnej registrácii, 

c) viesť o IS evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených cit. zákonom  

 

VIII. Oboznámenie sa s kontrolou uskutočnenou príslušným orgánom podľa Zák. č. 

122/2013 Z. z.  

 

Kontrolný orgán v úvode kontroly zisťoval, či bola na meste vykonaná kontrola spracúvania osobných 

údajov  príslušným  kontrolným  orgánom  podľa  Zák. č. 122/2013 Z. z. za účelom zistenia výsledkov 

kontroly. Podľa  vyjadrenia  mesta ku  dňu  začatia  tejto  kontroly  nebola  vykonaná  žiadna  kontrola 

príslušným kontrolným orgánom podľa Zák. č. 122/2013 Z. z. Bola vykonaná jedna kontrola zo strany 

Úradu na ochranu osobných údajov  Slovenskej republiky podľa Zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v z.. n. p., ktorý bol Zák. č. 122/2013 Z. z. zrušený. Kontrolu vykonal uvedený úrad 

dňa 10.07.2012 na Mestskej polícii mesta a jej účelom bola „Kontrola bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov a dodržiavania zák. č. 428/2002 Z. z. v súvislosti s monitorovaním verejnosti 

prístupných priestorov kamerovým systémom.“ O kontrole bol dňa 10.07.2012 spísaný protokol. 

Nakoľko kontrolou boli zistené nedostatky, úrad určil mestu Opatrením č. k. 05574/2012Ui-P2012/12-

4 opatrenia, ktoré má splniť na odstránenie zistených nedostatkov. Mesto určené opatrenia splnilo 

a podalo o tom úradu písomnú správu dňa 30.08.2012. Kontrolný orgán konštatuje, že v súčasnosti sa 

na tento IS s názvom IS Kamerový systém vzťahuje bezpečnostný projekt mesta a o IS je vedená 

zákonom určená evidencia.    

 

IX. Obsah kontroly 

 

Preverovaná problematika 

 

1. Prijaté  bezpečnostné  opatrenia  podľa  ust.  § 19  a  § 20  Zák. č. 122/2013  a Vyhl. č. 

164/2013 Z. z. a ich dokumentácia  

2. Obsah bezpečnostného projektu podľa ust. § 5 Vyhl. č. 164/2013 Z. z., ak malo mesto 

povinnosť  vypracovať projekt podľa ust. § 19 ods. 2 Zák. č. 122/2013 Z. z.  
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a) Právna úprava   (výňatok súvisiaci s kontrolovanou problematikou) 

 

Zák. č. 122/2013 Z.z. nadobudol účinnosť dňa 01.07.2013. Tento zákon bol novelizovaný Zák. č. 

84/2014 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 15.04.2014. 

Na základe zmocnenia podľa ust. § 20 ods. 3 cit. zákona vydal úrad vykonávaciu Vyhl. Úradu na 

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

bezpečnostných opatrení. Vyhláška  bola s účinnosťou od 01.05.2014 novelizovaná Vyhl. Úradu na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 117/2014 Z. z.   

Rovnako úrad na základe zmocnenia Zák. č. 122/2013 zverejnil na svojom webovom sídle vzorovú 

dokumentáciu, ktorá je uvedená v VI. časti, bod 1.2  tohto záznamu.   

 

Zák. č. 122/2013 Z. z. v z. n. p. upravuje 

a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri 

spracovaní osobných údajov, 

b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb, 

c) postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 

Primárnym účelom cit. zákona je chrániť práva fyzických osôb a to právo na ochranu osobných 

údajov a právo na ochranu súkromia. 

 

Vyhl. č. 164/2013 v z. n. p. upravuje  

rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení. 

 

Podľa ust. § 4 zákona  

ods. 1  

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou 

je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného 

identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, 

fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.  

ods. 2  

Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, 

b) prevádzkovateľom 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 aj 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. 

 

Podľa ust. § 5 ods. 1 a 2 zákona  

Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ a sprostredkovateľ a to  len spôsobom ustanoveným 

cit. zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých 

osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným 

zásahom do ich práva na ochranu súkromia.  
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Podľa ust. § 6 zákona  

ods. 1  

Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže len prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje zákonným spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi a to len na vymedzený alebo 

ustanovený účel. 

ods. 2  

Prevádzkovateľ je povinný 

a) pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel 

spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť 

v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

b) určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby 

ustanovené zákonom, 

c) získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať 

osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti, 

d) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom 

zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, 

e) zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá 

účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané 

osobitne na rozdielne účely, 

f) spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu 

spracúvania; nesprávne a neúplne osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez 

zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno 

opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a bez 

zbytočného odkladu zlikviduje, 

g) zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej 

identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

spracúvania, 

h) zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu 

spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len za podmienok ustanovených s odseku 5 

cit. zákona, 

i) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje 

zákonu 

 

Podľa ust. § 19 zákona  

ods. 1  

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý je povinný chrániť spracúvané 

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

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

spôsobmi spracúvania. Na tento účel príjme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 

(ďalej len „bezpečnostné opatrenia“) zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom 

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.  

ods. 2  

Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľ zdokumentuje v bezpečnostnom projekte informačného 

systému ak 
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a) v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou spracúva 

osobitné kategórie osobných údajov podľa ust. § 13, 

b) informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu podľa ust. § 3 ods. 1, ust. § 20 sa 

pri vypracúvaní bezpečnostného projektu nepoužije len vtedy, ak pre konkrétny prípad je tu 

súčasne povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt podľa osobitného predpisu.  

ods. 3  

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu bezpečnostných 

opatrení prijatých podľa odsekov 1 a 2 tak, aby zodpovedala prijatým zmenám pri spracúvaní 

osobných údajov a to až do ukončenia a spracúvania osobných údajov v informačnom systéme. 

 

Podľa ust. § 5 Vyhl. č. 164/2013 Z. z.  

ods. 1 

Bezpečnostný projekt informačného systému podľa ust. § 19 ods. 2 Zák. č. 122/2013 Z. z. obsahuje 

a) názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje, 

b) bezpečnostný zámer, 

c) analýzu bezpečnosti informačného systému, 

d) závery vyplývajúce z písmen b) a c) . 

  

b)    Kontrolné zistenia  

 

Kontrolou bolo zistené, že mesto má postavenie prevádzkovateľa podľa Zák. č. 122/2013 Z. z. a 

spracúva v informačných systémoch (ďalej v texte môže byť uvedené aj „IS“) osobné údaje 

dotknutých osôb, vrátane rodného čísla ako všeobecne použiteľného identifikátora ustanoveného 

osobitným predpisom. Mesto nespracúva žiadne biometrické údaje dotknutých osôb.  

Vzhľadom na to, že mesto v niektorých IS prepojených s verejne prístupnou počítačovou sieťou 

spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov, konkrétne rodné číslo ako všeobecne použiteľný 

identifikátor ustanovený osobitným predpisom a IS s názvom „IS Kamerový systém“ slúži na 

zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, má povinnosť zdokumentovať bezpečnostné opatrenia 

v bezpečnostnom projekte IS.  

Mesto v súlade s ust. § 19 a ust. § 20 Zák. č. 122/2013 Z. z. vydalo dňa 23.12.2013 bezpečnostný 

projekt, ktorý zrušil bezpečnostný projekt z decembra 2012.  

Bezpečnostný projekt mesta pozostáva z navzájom súvisiacich častí: 

1. Bezpečnostný zámer (označený ako „Bezpečnostný projekt - revízia“) 

2. Analýza bezpečnosti I, II (označené ako „ Analýza rizík I“ a „ Analýza rizík II“)  

3. Návrhy opatrení  

4. Bezpečnostná smernica 

Bezpečnostný projekt bol menený Dodatkom č. 1, ktorý bol vydaný dňa 13.06.2014. Súčasne bola dňa 

13.06.2014 čiastočne menená 2. časť projektu - analýza bezpečnosti I, označená ako „Analýza rizík I“.  

Obsah bezpečnostného projektu zodpovedá ust. § 5 ods. 1 Vyhl. č. 164/2013 Z. z., nakoľko obsahuje: 

a)  názvy informačných systémov, na ktoré sa vzťahuje,  

b) bezpečnostný zámer spracovaný v časti označenej ako Bezpečnostný projekt – revízia,  

c) analýzu bezpečnosti informačných systémov spracovanú v častiach označených ako Analýza 

rizík I a Analýza rizík II a  

d) závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy, ktoré sú spracované v častiach 

označených ako Návrh opatrení a Bezpečnostná smernica.  
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Bezpečnostný projekt sa týka nasledovných informačných systémov:  

Porad. č. Názov IS Porad. č.  Názov IS 

1. IS Personalistika a mzdy 23. IS Zmluvy 

2. IS Riadenie ľudských zdrojov 24. IS Detské jasle – evidenčné listy detí 

3. IS Dochádzka 25. IS Detské jasle – osobné karty zamestnancov 

4. IS Civilná obrana 26. IS Hlavný architekt 

5. IS Hlavného kontrolóra 27. IS Životné prostredie 

6. IS Petície a sťažnosti 28. IS Došlá a odoslaná pošta 

7. IS Žiadosti podľa infozákona 29. IS Školstvo 

8. IS Kamerový systém 30. IS ŠFRB 

9. IS Videovrátnik 31. IS Verejné priestranstvá 

10. IS Miestne dane a poplatky 32. IS Verejné obstarávanie 

11. IS Matričný úrad 33. IS Právne služby 

12. IS Mestské zastupiteľstvo 34. IS Majetkovo – právny 

13. IS Overovanie listín a podpisov 35. IS Opatrovateľská služba 

14. IS Podujatia 36. IS Byty 

15. IS Pokladňa 37. IS ZPOZ 

16. IS Posudky  38. IS Šport 

17. IS Priestupkové konania 39. IS Mestská polícia Kniha udalostí 

18. IS Register obyvateľov 40. IS Komunitné centrum 

19. IS Voľby 41. IS Nájomné zmluvy – ubytovňa 

20. IS Sociálnych vecí 42. IS Bytové priestory 

21. IS Stavebný úrad a územné plánovanie 43. IS Ubytovacia kniha – ubytovňa 

22. IS Ekonomiky 44. IS Nebytové priestory 

 

Preverovaná problematika 

 

3. Poučenie zamestnancov  mesta ako oprávnených osôb o svojich právach 

a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov podľa ust. § 21 Zák. č. 122/2013 Z.z. 

a spôsob vyhotovenia záznamu.  

 

a)  Právna úprava  (výňatok súvisiaci s kontrolovanou problematikou) 

 

Podľa ust. § 4 ods. 2 písm. e) zákona  

oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci 

svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, vymenovania, alebo v rámci 

výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení 

podľa § 21 cit. zákona  

 

Podľa ust. § 21 zákona  

ods. 1  

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou dňom jej poučenia. 

ods. 2  
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Prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu o právach a povinnostiach pri spracúvaní 

osobných údajov; poučenie obsahuje najmä vymedzenie rozsahu jej oprávnení, povolených činností 

a podmienky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná poučenie pred uskutočnením 

prvej operácie s osobnými údajmi oprávnenou osobou. 

ods. 3  

Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na 

požiadanie úradu hodnoverne preukázať.    

ods. 4   

Prevádzkovateľ je povinný opätovne poučiť oprávnenú osobu, ak došlo k podstatnej zmene jej 

pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia a tým sa významne zmenil obsah náplne jej 

pracovných činností, alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov v rámci jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia. 

 

b) Kontrolné zistenia 

 

Mesto ako prevádzkovateľ vedie  pri jednotlivých zamestnancoch nasledovnú písomnú evidenciu 

a) poučenie oprávnenej osoby podľa § 21 zák. č. 122/2013 Z.z., 

b) pridelenie/zmena prístupových práv do IS, 

c) preberací protokol IT zariadenia, 

d) preberací protokol o pridelení USB kľúča/ disku. 

Písomná databáza zamestnancov obsahujúca cit. evidenciu, je zoradená v abecednom poradí podľa 

mena a priezviska zamestnancov. 

Mesto má zavedenú písomnú formu poučenia oprávnenej osoby a to Bezpečnostnou smernicou, ktorá 

je súčasťou Bezpečnostného projektu.  

Obsah písomného poučenia oprávnenej osoby  (tlačivo) zodpovedá jednak vzorom uvedeným 

v Bezpečnostnej smernici, ako aj vzoru poučenia oprávnenej osoby podľa § 21 zákona zverejneného 

na webovom sídle úradu.  

Kontrolný orgán vybral na preverenie cit. evidenciu u vybranej vzorky zamestnancov: 

- JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta, ktorá riadi Útvar hlavného kontrolóra  

- Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ, ktorá riadi MsÚ  

- Ing. Dušan Močarník, ved. Útvaru informatiky, ktorý riadi Útvar informatiky  

- Eva Hostová, ved. Sekretariátu primátora mesta, ktorá riadi Sekretariát primátora mesta 

- Bc. Zuzana Fedoršová, asistentka zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ, zaradená na 

sekretariáte zástupcov primátora a prednostky MsÚ 

- Eva Molnárová, špecialista, ved. Útvaru interných služieb, ktorá riadi Útvar interných služieb  

- Ing. Eva Mikulášová, špecialista Útvaru hlavného kontrolóra zaradená na Útvare hlavného 

kontrolóra 

Písomné poučenie u všetkých oprávnených osôb z vybratej vzorky obsahuje 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, 

b) titul, meno, priezvisko, funkčné zaradenie a podpis oprávnenej osoby, 

c) titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis toho, kto vykonal poučenie, 

d) názov IS, do ktorého boli oprávnenej osobe pridelené prístupové práva, 

e) názov modulu alebo softwaru, ktorý je určený na obsluhovanie IS, 

f) poučenie o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov. 

Vymedzenie rozsahu oprávnení jednotlivých zamestnancov mesta ako oprávnených osôb vo vzťahu 

k softvéru, ktorý používajú, je bližšie špecifikovaný v časti evidencie – pridelenie/zmena prístupových 

práv do informačného systému. 
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Poučenie bolo vykonané u všetkých zamestnancov uvedených vo vybratej vzorke dňa 18.12.2013, čo 

je v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona, keď prevádzkovateľ bol povinný vykonať poučenie oprávnených 

osôb v súlade so zákonom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona t. z. do 01.01.2014. 

 

Preverovaná problematika 

 

4. Pokiaľ si mesto zvolilo možnosť poveriť výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných 

ustanovení pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom oprávnených osôb 

zodpovednú osobu, preveriť 

a) písomné poverenie zodpovednej osoby podľa ust. § 23 ods. 2 a 8 Zák. č. 122/2013 Z.z.,  

b) potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej 

osoby podľa ust. § 24 cit. zákona  a splnenie podmienky bezúhonnosti podľa ust. § 23 

ods. 6 a 7 cit. zákona,  

c) písomné oznámenie doručené úradu o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu 

nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaním osobných údajov podľa ust. § 

25 ods. 2 cit. zákona  a nahlásenie všetkých zodpovedných osôb na úrad podľa ust. § 25 

ods. 3 cit. zákona v prípade, ak mesto výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov 

poverilo súčasne viac osôb. 

 

a) Právna úprava  (výňatok súvisiaci s kontrolovanou problematikou) 

 

Podľa ust. § 23 zákona  

ods. 1  

Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných podľa tohto zákona zodpovedá 

prevádzkovateľ. 

ods. 2   

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb môže výkonom 

dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu, alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na 

dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Týmto nie je dotknutá 

zodpovednosť prevádzkovateľa podľa ods. 1.  

ods. 4  

Zodpovedná osoba má postavenie oprávnenej osoby prevádzkovateľa s právom prístupu do 

informačných systémov prevádzkovateľa v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa ust. § 27. 

ods. 5 

Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. 

ods. 8  

Poverenie podľa ods. 2 obsahuje 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa,  

b) titul, meno, priezvisko a dátum narodenia poverenej zodpovednej osoby, 

c) dátum začiatku platnosti poverenia zodpovednej osoby, 

d) vyhlásenie prevádzkovateľa o tom, že poverená osoba spĺňa predpoklady podľa tohto zákona, 

e) číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky podľa § 24 ods. 5 písm. c) a dátum vydania potvrdenia, 

f) výslovný súhlas s poverením a podpis poverenej zodpovednej osoby,  

g) odtlačok pečiatky prevádzkovateľa, 

h) dátum vyhotovenia poverenia a  
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i) podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene 

prevádzkovateľa.   

 

Podľa ust. § 24 zákona 

ods. 1  

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom 

absolvovaní skúšky 

ods. 2  

Skúšku fyzickej osoby na účely výkonu funkcie zodpovednej osoby podľa zákona zabezpečuje úrad.   

 

Podľa ust. § 25 zákona 

ods. 2  

Prevádzkovateľ, ktorý písomne poveril výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú 

osobu je povinný o tom písomne informovať úrad bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo 

dňa poverenia zodpovednej osoby doporučenou zásielkou alebo v podobe elektronického dokumentu 

podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. 

ods. 3  

Ak prevádzkovateľ výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov súčasne poveril viac 

zodpovedných osôb, je povinný oznámiť úradu poverenie všetkých zodpovedných osôb. 

ods. 5  

Vzor oznámenia podľa ods. 2 zverejní úrad na svojom webovom sídle. 

 

b) Kontrolné zistenia 

 

Mesto dňa 27.08.2012 poverilo výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov jednu zodpovednú 

osobu a to Ing. Annu Rašiovú, prednostku MsÚ ešte podľa ust. § 19 Zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v z. n. p.   

Následne dňa 11.09.2012 mesto ako prevádzkovateľ v súlade s cit. zákonom zaslalo úradu oznámenie  

o poverení predmetnej zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. 

Podľa ust. § 76 ods. 4 Zák. č. 122/2013 Z. z. účinného k 15.04.2014. ktorý zrušil vyššie cit. zákon,  sa 

poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa doterajšieho zákona považujú za 

poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby aj podľa Zák. č. 122/2013 Z. z.   

Napriek tomu, že poverenie zodpovednej osoby zo dňa 27.08.2012 uskutočnené podľa zrušeného 

zákona sa považuje v súlade s uvedeným prechodným ustanovením aj za poverenie v zmysle Zák. č. 

122/20132 Z. z., prevádzkovateľ pristúpil k vydaniu nového poverenia zo dňa 26.06.2014, ktoré 

obsahuje povinné náležitosti podľa ust. § 23 ods. 8 Zák. č. 122/2013 Z. z. 

Poverením bolo odvolané poverenie zo dňa 27.08.2012.  

Týmto úkonom mesto reagovalo na novelizáciu Zák. č. 122/2013 Z. z. a zosúladilo problematiku 

týkajúcu sa poverenia zodpovednej osoby podľa cit. zákona v znení účinnom  k 01.07.2013 a k 

14.05.2014 . 

Dokumentácia zodpovednej osoby ďalej obsahuje písomný záznam o poučení zo dňa 18.11.2013 

vyhotovený podľa § 23 ods. 11 v spojitosti s ust. § 21 ods. 3 Zák. č. 122/2013 Z. z. účinného 

k 01.07.2013 so všetkými požadovanými náležitosťami, podpísaný štatutárnym zástupcom 

prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá požiadavkám cit. zákona v súčasnom znení.     

Kontrolou bolo preverené, či predmetná zodpovedná osoba spĺňa predpoklady na výkon zodpovednej 

osoby už podľa § 23 ods. 5 Zák. č. 122/2013 Z. z. a to či má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie o absolvovaní skúšky.  
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Podľa potvrdenia úradu vydaného úradom pod č. 3761/2014 o absolvovaní skúšky, poverená 

zodpovedná osoba dňa 25.06.2014 úspešne absolvovala skúšku fyzickej osoby na výkon zodpovednej 

osoby v rozsahu podľa  ust. § 3 ods. 2 Vyhl. č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby. 

Ďalej bolo zistené, že mesto si splnilo oznamovaciu povinnosť voči úradu aj podľa novej právnej 

úpravy tým, že dňa 10.07.2014 zaslalo doporučenou zásielkou oznámenie prevádzkovateľa o poverení 

zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 25 ods. 2 Zák. č. 

122/2013 Z. z.  

Oznámenie obsahuje všetky náležitosti uvedené vo vzore oznámenia zverejneného úradom na 

webovom sídle úradu a to 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, 

b) titul, meno, priezvisko a dátum narodenia zodpovednej osoby, 

c) deň, keď sa fyzická osoba stala zodpovednou osobou, 

d) vyhlásenie prevádzkovateľa o tom, že zodpovedná osoba spĺňa predpoklady podľa tohto 

zákona, 

e) číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky podľa § 24 ods. 5 písm. c) a dátum vydania potvrdenia,  

f) odtlačok pečiatky prevádzkovateľa, 

g) dátum vyhotovenia oznámenia a  

h) podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene 

prevádzkovateľa. 

Podľa ust. § 23 ods. 7 zákona v súčasnom znení povinnosť u tejto zodpovednej osoby preukazovať 

bezúhonnosť podľa  ods. 6 cit. ust. zákona neplatí, nakoľko táto fyzická osoba bola povinná preukázať 

mestu svoju bezúhonnosť na účely pracovného pomeru.  

 

Preverovaná problematika 

 

5. Splnenie povinnosti mesta podľa ust. § 33 a nasl. cit. zákona 

a) oznámiť úradu informačné systémy, pokiaľ podliehajú oznámeniu,  

b) požiadať úrad o osobitnú registráciu IS, pokiaľ podliehajú osobitnej registrácii, 

c) viesť o IS evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených cit. zákonom 

 

a) Právna úprava  (výňatok týkajúci sa kontrolovanej problematiky) 

 

Podľa ust. § 33 zákona v platnom znení 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu Informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu 

informačných systémov alebo viesť o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok 

ustanovených zákonom.  

 

Podľa ust. § 34 zákona v platnom znení 

ods. 1 

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné 

údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania.  

Ods. 2 

Oznamovacia povinnosť podľa ods. 1 sa nevzťahuje na informačné systémy, ktoré  

a) podliehajú osobitnej registrácii podľa § 37 zákona, 
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b) podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 

zákona a ktorá vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov podľa tohto zákona, okrem 

informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), 

ktorý vždy podlieha oznamovacej povinnosti; úrad môže rozhodnúť, že informačný systém, 

v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g) podlieha osobitnej 

registrácii, 

c) obsahujú osobné údaje o členstve osôb v občianskom združení alebo odborovej organizácii, 

a ak tieto osobné údaje spracúvajú a využívajú výlučne pre svoju vnútornú potrebu,  

d) obsahujú osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe zákona, priamo vykonateľného právne 

záväzného aktu EU alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná. 

 

Podľa § 37 zákona v platnom znení 

Osobitná registrácia sa vzťahuje na informačné systémy, v ktorých prevádzkovateľ spracúva 

a) osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g) zákona ak o tom rozhodne úrad podľa § 34 ods. 2 

písm. b) zákona, 

b) osobné údaje na základe § 13 ods. 5 písm. b), c) a d) alebo 

c) aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 13 ods. 1 a zároveň sa predpokladá prenos 

týchto osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany 

osobných údajov; osobitná registrácia sa nevyžaduje v prípadoch podľa § 31 ods. 9 zákona. 

 

Podľa § 43 zákona v platnom znení 

ods. 1  

o informačných systémoch, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti alebo osobitnej registrácii, je 

prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu, a to najneskôr odo dňa začatia spracúvania údajov v týchto 

informačných systémoch. Evidencia obsahuje údaje v rozsahu podľa § 35 ods. 1 zákona. Vzor 

evidencie zverejní úrad na svojom webovom sídle.  

ods. 2 

Prevádzkovateľ je povinný viesť a aktualizovať evidenciu podľa ods. 1 až do dňa ukončenia 

spracúvania osobných údajov v informačnom systéme; povinnosť aktualizácie sa nevzťahuje na počet 

oprávnených osôb podľa § 35 ods. 1 písm. d) zákona.  

 

b) Kontrolné zistenia 

 

Nakoľko mesto ako prevádzkovateľ poverilo dohľadom nad ochranou osobných údajov podľa Zák. č. 

122/2013 Z. z. zodpovednú osobu, nemá vo všeobecnosti voči úradu oznamovaciu povinnosť podľa § 

34 ods. 1 cit. zákona. Výnimkou je IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe ust. § 10 ods. 3 

písm. g), ktorý vždy podlieha oznamovacej povinnosti. Mesto v zmysle uvedených ust. zákona 

oznámilo na úrad jeden IS s názvom „IS pohľadávky“. Oznámenie bolo zaslané úradu doporučenou 

zásielkou dňa 18.07.2014. Kontrolný orgán preveril obsahové náležitosti oznámenia, keď bolo zistené, 

že oznámenie obsahuje všetky povinné náležitosti uvedené v ust. § 35 ods. 1 zákona a je spracované 

podľa vzoru vydaného úradom.  

Podľa vyjadrenia mesta, mesto ako prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje uvedené v § 37 zákona v 

žiadnom informačnom systéme, ktorý by podľa tohto ustanovenia zákona podliehal osobitnej 

registrácii na úrade. V dôsledku toho o všetkých informačných systémoch okrem IS Pohľadávky má 

mesto ako prevádzkovateľ povinnosť viesť evidenciu podľa vzoru zverejneného na webovom sídle 

úradu.   

Kontrolný orgán vybral na preverenie evidencie nasledovnú vzorku informačných systémov: 
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-  IS Voľby  

-  IS Hlavného kontrolóra 

-  IS Petície a sťažnosti  

-  IS Kamerový systém  

-  IS Došlá a odoslaná pošta  

-  IS Dochádzka 

-  IS Register obyvateľov 

Porovnaním náležitostí vzorovej Evidencie informačného systému osobných údajov zverejnenej 

úradom na webovom sídle úradu a náležitostí evidencie u vybratej vzorky informačných systémov 

bolo zistené, že evidencia vedená mestom o vybratých informačných systémov obsahuje podľa ust. § 

43 ods. 1 v spojení s ust. § 35 ods. 1 zákona všetky obsahové náležitosti  a je spracovaná podľa vzoru 

evidencie zverejnenej úradom.   

Evidencia o jednotlivých informačných systémov z vybranej vzorky obsahuje 

a) názov IS, 

b) údaje o prevádzkovateľovi (Názov prevádzkovateľa, IČO, Obec a PSČ, Ulica a číslo, Štát, 

Právna forma, Štatutárny orgán prevádzkovateľa alebo osoba oprávnená konať v jeho mene, 

Zástupca prevádzkovateľa, Počet oprávnených osôb), 

c) Údaje o IS osobných údajov (Účel spracúvania osobných údajov, Právny základ spracúvania    

 osobných údajov, Okruh dotknutých osôb, Záznam osobných údajov alebo rozsah osobných    

 údajov, Označenie bezpečnostných opatrení)  

d) Spracovateľské operácie s osobnými údajmi (Poskytovanie osobných údajov, Sprístupňovanie  

 osobných údajov osobných údajov, Zverejňovanie osobných údajov,  Cezhraničný prenos    

 osobných údajov)  

  

X. Záver kontroly: 

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z toho dôvodu bol z kontroly vyhotovený Záznam 

o výsledku kontroly č. 13/KO/2014.  

 

 


