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Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Legislatíva

✓ zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

✓ zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

✓ vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave
vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu

✓ zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

✓ Zákaz fotografovania a filmovania

• § 63 ods. 1 v záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať,
filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo zariadenia označené zákazom
fotografovania

• § 63 ods. 2 o zákaze fotografovania, filmovania alebo iného zaznamenávania a o výnimkách z
tohto zákazu rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná
skutočnosť patrí

✓ Letecké snímkovanie a vykonávanie geodetických a kartografických prác

• § 64 ods. 1 letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky a vykonávanie geodetických a
kartografických prác (ďalej len „letecké snímkovanie“) vykonáva Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“).24) S jeho súhlasom môže vykonávať letecké
snímkovanie aj podnikateľ, ktorý má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

▪ poznámka pod čiarou v § 64 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. odkazuje na osobitný predpis (zákon
č. 215/1995 Z. z.), ktorý ďalej definuje letecké snímkovanie na účely tohto zákona

• § 64 ods. 2 podnikateľ podľa odseku 1 do jedného mesiaca oznámi nadobudnutie leteckého
snímkového materiálu úradu a predloží ho na posúdenie MO SR, ktoré určí stupeň utajenia
snímkového materiálu

▪ do posúdenia snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

✓ ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy
pri vykonávaní

• geodetických a kartografických činností v geodetických základoch, v podrobných bodových poliach, v
mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster nehnuteľností, pri vymeriavaní štátnej hranice, pri
leteckom meračskom snímkovaní, pri diaľkovom prieskume Zeme, pri tvorbe, aktualizácii a
poskytovaní údajov z informačných súborov informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
pri činnostiach spojených s tvorbou a vydávaním kartografických diel, so štandardizáciou
geografického názvoslovia, s dokumentáciou a archiváciou výsledkov týchto činností a s týmito
činnosťami súvisiacim výskumom a rozvojom

✓ § 2 ods. 9 kartografické dielo, najmä digitálny obraz reality, mapa, mapový atlas alebo glóbus, je
výsledok kartografického znázornenia Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, objektov,
javov a ich vzťahov spolu s textovým a iným doplnením

✓ § 2 ods. 15 materiály leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme sú analógové alebo
digitálne záznamy územia a ich odvodeniny na získavanie informácie o polohe, druhu a stave
objektov a javov, ktoré sú priamo alebo nepriamo vztiahnuté k povrchu Zeme v určitom čase

✓ § 4 ods. 5 písm. e) MO SR vydáva súhlas na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a
leteckého diaľkového prieskumu Zeme

✓ § 4 ods. 5 písm. f) MO SR vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov
leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Vyhláška MO SR č. 194/2007 Z. z. G a K činnosti pre potreby obrany štátu 

✓ § 1 ods. 2 osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu (pozn.: odkaz na § 64 ods. 1

zákona č. 215/2004 Z. z.) môžu vykonávať aj letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový
prieskum Zeme (ďalej len „letecké snímkovanie“)

• § 8 ods. 3 po využití prvotných materiálov leteckého snímkovania sa tieto odovzdajú MO SR

• súčasťou týchto materiálov sú aj

a) údaje o

1. základných charakteristikách snímkového letu, najmä o výške letu, meteorologických
podmienkach a stave atmosféry v čase a mieste leteckého snímkovania

2.nosičoch a záznamových zariadeniach

3.polohách stredov snímok

b) hodnotenia fotografickej, geometrickej, rádiometrickej a fotogrametrickej kvality
záznamov a

c) kópie kalibračných certifikátov použitého záznamového zariadenia



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)

✓ upravuje vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel
lietania platných pre civilné letectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilosť a oprávnenia členov
leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra
lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie
leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného
letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií

✓ § 44 ods. 1 letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve,
lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na
prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne

✓ § 44 ods. 2 letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným
úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác

✓ § 46 ods. 1 orgány štátnej správy v civilnom letectve sú

a) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej
správy v civilnom letectve

b) Dopravný úrad Slovenskej republiky

✓ § 46 ods. 2 orgány štátnej správy vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel sú MO SR a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. znenie § 64 ods. 2 a 3 do 31.3.2018 (ZRUŠENÉ)

✓ pôvodný ods. 2

• Podnikateľ uvedený v odseku 1 môže vykonávať letecké snímkovanie iba v prípade, že je
držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác, alebo môže vykonaním leteckého
snímkovania poveriť iného podnikateľa, ktorý je držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých
prác, akmedzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

✓ pôvodný ods. 3

• Žiadosť o povolenie leteckého snímkovania sa predkladá MO SR. Žiadosť musí obsahovať
náležitosti podľa osobitného predpisu.



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. „nakladať ako s utajovanou skutočnosťou“

✓ bezodkladne po nadobudnutí leteckého snímkového materiálu tento materiál prostredníctvom
oprávnených osôb uložiť tak, aby boli dodržané ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho
vykonávacích predpisov týkajúce sa fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, teda tak, aby
sa zamedzilo prístupu k tomutomateriálu nepovolaným osobám

✓ ak subjekt, ktorý nadobudol letecký snímkový materiál, nemá vytvorené podmienky na
zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, zabezpečí, aby sa letecký snímkový
materiál bezodkladne po jeho vyhotovení odovzdal MO SR na jeho posúdenie

✓ tieto opatrenia je potrebné zabezpečiť do doby, kým nedôjde zo strany MO SR k posúdeniu
leteckého snímkového materiálu

✓ vzhľadom na skutočnosť, kedy nie je možné vopred určiť charakter leteckého snímkového
materiálu, najmä z hľadiska určenia stupňa utajenia, máme za to, že pri dodržaní minimálnej
úrovne bezpečnosti, aspoň tak, ako pri zabezpečení utajovanej skutočnosti označenej stupňom
utajenia Vyhradené, bude naplnený účel ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. „bezpečnostná previerka podnikateľa“

✓ zameriava na získavanie informácií o právnických osobách, u ktorých vzniká odôvodnený
predpoklad, že ich štátny orgán požiada o vytvorenie utajovanej skutočnosti, alebo im utajovaná
skutočnosť bude postúpená,

✓ ak NBÚ bezpečnostnou previerkou zistí, že podnikateľ spĺňa zákonné predpoklady, vydá mu
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti,

✓ podnikateľom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník.



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. znenie § 78 ods. 2 písm. e) a ods. 4

✓ ods. 2

• Priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností sa dopustí ďalej ten, kto ako nepovolaná
osoba

e) uskutoční letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky neoprávnene.

✓ ods. 4

• Priestupky na úseku ochrany utajovaných skutočností prejednáva úrad.



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. znenie § 79 ods. 1 písm. i) a § 80

✓ § 79 ods. 1 písm. i)

• Právnická osoba poruší povinnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností, ak uskutoční
letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky neoprávnene alebo poruší záujmy obrany
štátu pri vykonávaní geodetických a kartografických prác.

✓ § 80 ods. 1

• Za porušenie povinností podľa § 79 uloží pokutu v správnom konaní úrad.



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zhrnutie

✓ vykonávanie leteckých prác sa neviaže na splnenie podmienok podľa zákona č. 215/2004 Z. z.

• s účinnosťou od. 1. apríla 2018 boli z § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. bez náhrady vypustené
ustanovenia pôvodného odseku 2 a 3 (letecké práce)

• štátnu správu v tejto oblasti vykonáva Dopravný úrad Slovenskej republiky

✓ podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania, ktorým je

• letecké meračské snímkovanie a

• letecký diaľkový prieskum Zeme

vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. a vykonáva ho MO SR

✓ vykonávanie týchto prác môže MO SR delegovať aj na podnikateľa, ktorý je držiteľom platného
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti

✓ nie každé fotografovanie, filmovanie alebo iné zaznamenávanie z lietajúceho predmetu
(napríklad rekreačné fotenie z vyhliadkového balóna) je leteckým snímkovaním a spĺňa základné
predpoklady kvalifikácie vykonávania geodetických a kartografických prác

• konkrétne ide o získavanie údajov o polohe objektov a javov v súradnicovom a výškovým
systéme, výsledkom ktorých je letecký meračský snímok



Letecké snímkovanie na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Zhrnutie

✓ letecké snímkovanie

• ak jeho výsledkom je získanie leteckých meračských snímkov ako

▪ geodeticky zamerané body

▪ získané v predpísanom súradnicovom a výškovom systéme

▪ zosnímané v pravidelnej sekvencii v stanovenom pláne,

▪ s určitou šírkou prekrytia a

▪ predpísanej výške letu

✓ podnikateľ, ktorý má v podmienkach Slovenskej republiky vykonávať letecké snímkovanie,
ktoré napĺňa definície podľa zákona č. 215/1995 Z. z. a vyhlášky č. 194/2007 Z. z., teda jeho
výsledkom je letecký meračský snímok, musí

• disponovať platným súhlasom MO SR a

• byť spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností a byť držiteľom platného
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti

✓ používanie dronov napríklad na súkromné účely a následné vyhotovovanie snímok, ktoré svojím
obsahom a spôsobom vyhotovovania neobsahujú parametre na tvorbu kartografických diel
(výsledkom nie je letecký meračský snímok), nie je z pohľadu citovaných právnych predpisov
podmienené platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
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