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3. výročie uplatňovania všeobecného nariadenia o  ochrane údajov (GDPR)  

a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi  

(25.05.2018 až 25.05.2021) 

 

Narodeniny, deň, ktorý má skoro každý rád, dostaneme darčeky, sme stredobodom pozornosti. V  deň narodenín nám 

nikto nič nevyčíta, každý gratuluje a praje ešte mnoho ďalších rokov života a úspechov. Asi by sa patrilo zachovať 

tradíciu a obdobne „zablahoželať“ aj dvom „oslávencom“, nariadeniu a zákonu o ochrane osobných údajov. Tak 

nariadenie, ako aj zákon „oslavujú“ tri roky „právneho“ života, za ktoré si prešli „detskými chorobami“ a  úspešne vstúpia 

do „predškolského“ veku.  

 

Ešte pred termínom „účinnosti“ boli obaja „súrodenci“ predmetom mnohých diskusií a  témou, ktorá do veľkej miery 

zaujímala najmä právnu a mediálnu časť spoločnosti a tiež tých, ktorí sa venovali ochrane a spracúvaniu osobných 

údajov, bezpečnosti, prípadne kybernetickej bezpečnosti. Ich hlavnou úlohou, ktorú im všetci prisudzovali a  určili, 

vrátane ich tvorcov už pred ich „narodením“, bola lepšia ochrana osobných údajov fyzických osôb zodpovedajúca 21. 

storočiu, ktorá mala odstrániť vznik zásadných právnych rozdielov medzi pravidlami v  členských štátoch, mala 

zefektívniť práva dotknutej osoby a kládla dôraz na to, aby osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, sami viac dbali na 

ochranu svojich osobných údajov a zaujímali sa o ňu aktívnejšie. Hlavnou úlohou nariadenia, ako aj zákona je, aby 

pojem ochrana a spracúvanie osobných údajov v súlade s ich ustanoveniami nebol len právnym pojmom, ale aj reálnou 

činnosťou, ktorá je viditeľná v prostredí prevádzkovateľa, či sprostredkovateľa, nech je už týmto súkromná spoločnosť 

alebo štátny orgán. Prostriedkom, ktorý mal a má plnenie tejto úlohy zabezpečiť sú najmä práva dotknutej osoby, ktoré 

boli nariadením spresnené, konkrétnejšie a ktoré dávajú každému z nás, ako fyzickej osobe – dotknutej osobe možnosti, 

ako sa aktívne zaujímať o naše osobné údaje spracúvané v prostredí konkrétneho prevádzkovateľa, či 

sprostredkovateľa. V rámci prvého roka „života“ oboch právnych noriem asi najviac času zabralo vysvetľovanie, prečo 

bolo potrebné, aby v oblasti ochrany osobných údajov nastala zmena a zdôvodnenie nevyhnutnosti zjednotenia 

právneho rámca naprieč Európskou úniou a Európskym hospodárskym priestorom. Táto potreba vyplývala najmä z 

toho, že v danej dobe existujúci právny rámec ochrany osobných údajov založený na smernici 95/46/ES transponovanej 

v prostredí Slovenskej republiky do zákona č. 122/2013 Z. z. mal už nejaký ten rôčik za sebou a  bolo potrebné, aby 

ustúpil mladším ročníkom, ktorým nebol cudzí pojem aplikácia, sociálna sieť, právo na zabudnutie, či ochrana osobných 

údajov pred rôznymi typmi útokov, ktoré mohli mať za následok porušenie bezpečnosti týchto údajov. Prvý rok bol 

naozaj ťažký a v mnohých ohľadoch sa „miešali“ ešte staré a nové pravidlá ochrany osobných údajov, v mnohých 

smeroch ešte „starší súrodenec“ potreboval odovzdať pochodeň mladším a  dokončiť svoje dielo so cťou.  

 

Druhý rok „života“ bol už o niečo lepší. Obe právne normy už mali za sebou „detské choroby“ a  v mnohých smeroch 

ich už nebolo potrebné „držať ich za ruku“. Postupne sa vyvíjali a uplatňovali sa v aplikačnej praxi. Niektoré svoje 

ustanovenia „vysvetľovali“ cez aktualizované, či nové usmernenia a odporúčania, aby im bolo „lepšie rozumieť“. 

 

Tretí rok bol najnáročnejší. Do ľudských, ale aj „právnych životov“ zasiahla pandémia Covidu a bolo potrebné, aby na 

ňu aj s ohľadom na potrebu spracúvania osobných údajov v rôznych aspektoch reagovali právne normy, a teda aj 

nariadenie, či zákon, ako základný právny rámec ochrany osobných údajov, a  to okamžite. Osobné údaje, ktoré sú 

predmetom úpravy oboch právnych noriem a ktorých hlavnou úlohu je určovať a nastavovať pravidlá ich spracúvania 

sa stali stredobodom záujmu celej spoločnosti . Bolo potrebné, aby boli spracúvané najmä údaje týkajúce sa zdravia, 

aby sa aj na ich základe vedelo odhadnúť, ako sa pandémia vyvíja, aby štát vedel, ako je na tom „zdravotne“. Boli 

potrebné, no v mnohých ohľadoch ich spracúvania sa zabúdali až zanedbávali uplatňovať základné zásady ich 

správneho, zákonného, transparentného a bezpečného spracúvania. Mnohí prevádzkovatelia akoby pozabudli, že to nie 

sú len osobné údaje, ale že sú súčasťou životov jednotlivých ľudí tvoriacich spoločnosť, ktorých sa týkajú. V  mnohých 

ohľadoch tak pandémia oslabila nielen zdravie spoločnosti, ale aj „zdravé, či bezpečné spracúvanie“ o sobných údajov. 

Mnohé aspekty ustanovených podmienok bezpečného spracúvania osobných údajov boli porušené, či dodržané len 

čiastočne, čo sa priamo odrazilo aj na vnímaní ochrany osobných údajov a  na dôvere voči subjektom, ktoré sa stali 

obeťou bezpečnostných incidentov, ktoré boli súčasne aj porušením ochrany osobných údajov. Zostáva len veriť, že 

toto obdobie už je pomaly za nami a do budúcna sa z chýb všetci, ktorých sa to týka, poučia.  

 

Milí naši „oslávenci“ dovoľte, aby sme Vám popriali ešte veľa rokov správnej aplikačnej praxe, kedy dospejete a  budete 

plne rešpektovanou súčasťou právneho systému, bez pátosu a  so všetkou vážnosťou, ktorá predmetu vašej úpravy 

patrí. Na to, aby ochrana osobných údajov bola o  veľký kus v tom najlepšom zmysle slova „ďalej“ je potrebné, aby si 
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zúčastnené strany rozumeli. Veríme, že najnovšie vydanie Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti 

ochrany údajov k tomu veľkou mierou prispeje, a tak prevádzkovatelia, sprostredkovatelia, zodpovedné osoby a všetci, 

ktorí spracúvanie osobných údajov vykonávajú v praxi ju využijú. Príručka je dostupná v slovenskom jazyku a je možné 

si ju už v slovenskej jazykovej mutácii stiahnuť vo formáte PDF. Na revízii prekladu do slovenského jazyka participovali 

zamestnanci Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorí neľahkú a časovo veľmi náročnú úlohu plnili popri všetkých 

ich ostatných pracovných povinnostiach. 

 

Odkaz na text: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/3-vyrocie-uplatnovania-vseobecneho-nariadenia-o-

ochrane-udajov-gdpr-zakona-c-182018-z-z-o . 

 

 
 

 

 

3. výročie uplatňovania všeobecného nariadenia o  ochrane údajov (GDPR)  

a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi  

(25.05.2018 až 25.05.2021) 

základné štatistiky 

 

Počet návrhov na začatie konania o ochrane osobných údajov  

 

Slovo sťažnosť používa všeobecné nariadenie o  ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“) v zmysle podania týkajúceho 

sa podozrenia z nesprávneho spracúvania osobných údajov fyzickej osoby na národný dozorný úrad (Úrad na ochranu 

osobných údajov SR, ďalej len „úrad“). V kontexte zaužívanej praxe úradu sa používa pojem návrh, návrh na začatie 

konania, prípadne podnet.  

 

V kontexte otázky je potrebné rozlišovať dve možnosti podania návrhu na začatie konania; jednak môže návrh na začatie 

konania o ochrane osobných údajov podať fyzická osoba, ktorá sama pociťuje ujmu, teda je dotknutou osobou, ktorej 

bolo pri spracúvaní jej osobných údajov „ukrivdené“, takáto osoba následne v  začatom konaní bude účastníkom konania 

so všetkými právami a povinnosťami účastníka konania  v zmysle správneho poriadku, ktorý sa v rámci konania 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_sk.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/3-vyrocie-uplatnovania-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov-gdpr-zakona-c-182018-z-z-o
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/3-vyrocie-uplatnovania-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov-gdpr-zakona-c-182018-z-z-o
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o ochrane osobných údajov uplatňuje subsidiárne popri zákone č. 18/2018 Z. z. (čo nie je upravené zákonom č. 18/2018 

Z. z. tam sa v konaní o ochrane osobných údajov postupuje podľa Správneho poriadku). Inou možnosťou je, že návrh 

na začatie konania o ochrane osobných údajov podá iná osoba, ako tá, ktorej sa možné porušenie týka (teda napríklad 

anonym, alebo príbuzný, či kolega konkrétnej dotknutej osoby). V takom prípade sa takáto osoba nestáva účastníkom 

konania, nemôže sa v rámci konania o ochrane osobných údajov vyjadrovať a nemá postavenie účastníka konania.  

Konečne, konanie o ochrane osobných údajov môže začať aj úrad iniciatívne, z vlastnej činnosti, alebo na základe toho, 

že sa mu stali známe skutočnosti nasvedčujúce možnému porušeniu pri spracúvaní osobných údajov.  

Konkrétna forma a náležitosti návrhu na začatie konania o  ochrane osobných údajov je spresnená v zákone  

č. 18/2018 Z. z. a tiež v používateľskej podobe zverejnená na webovom sídle úradu na odkaze: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov . 

 

Konkrétne počty podaných návrhov na začatie konania o  ochrane osobných údajov sú v podrobnej štruktúre dostupné 

v konkrétnych Správach o stave spracúvania osobných údajov v konkrétnom sledovanom období; úrad tieto správy 

o svojej činnosti v zmysle nariadenia predkladá na rokovanie NR SR a následne zverejňuje na svojom webovom sídle; 

všetky, od vzniku úradu  sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyrocne-

spravy . 

 

Relevantnými z hľadiska položených otázok podaných návrhov na začatie konania sú  :  

Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25/5/2018 až 24/5/2019 ;  

Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25/5/2019 až 31/12/2019 ,  

Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2020. 

 

Z posledných troch Správ o stave ochrany  osobných údajov (je potrebné dodať, že v rokoch 2018, 2019 pokiaľ ide 

o ukončené konania a uložené sankcie ešte stále „dobiehali“ konania a teda sa a ukladali sankcie aj v konaniach 

začatých podľa predchádzajúcej právnej úpravy, teda zákona č. 122/2013 Z. z .) je možné v oblasti podaných návrhov 

na začatie konania uviesť nasledovné štatistiky: 

 

Od 25/5/2018 do 24/5/2019 

V sledovanom období začal úrad celkovo 126 správnych konaní, z ktorých  

 78 bolo začatých na návrh dotknutej osoby,  

 25 začatých na základe podnetu,  

 8 začatých na základe výsledkov kontroly, ktorou boli zistené nedostatky a  

 15 konaní viedol úrad z vlastnej iniciatívy na základe podozrenia z porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany 

osobných údajov. 

 

Od 25/5/2019 do 31/12/2019 

V sledovanom období začal úrad celkovo 71 správnych konaní, z ktorých  

• 43 bolo začatých na návrh dotknutej osoby,  

• 13 začatých na základe podnetu,  

• 8 začatých na základe výsledkov kontroly, ktorou boli zistené nedostatky a  

• 7 konaní viedol úrad z vlastnej iniciatívy na základe podozrenia z porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany 

osobných údajov. 

 

Rok 2020 

V sledovanom období začal úrad celkovo 219 správnych konaní, z ktorých  

138 bolo začatých na návrh dotknutej osoby,  

57 začatých na základe podnetu,  

16 začatých na základe výsledkov kontroly, ktorou boli zistené nedostatky a   

8 konaní viedol úrad z vlastnej iniciatívy na základe podozrenia z porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany 

osobných údajov. 

 

Od 01/01/2021 do 31/3/2021 

V sledovanom období začal úrad celkovo 58 správnych konaní, z ktorých  

39 bolo začatých na návrh dotknutej osoby,  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyrocne-spravy
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyrocne-spravy
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/sprava_o_stave_ochrany_osobnych_udajov_za_obdobie_25.maj_2018_az_24_maj_2019.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/sprava_o_stave_ochrany_osobnych_udajov_za_obdobie_25.maj_2019_az_31.decembra_2019.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/sprava_o_stave_ochrany_osobnych_udajov_za_rok_2020.pdf
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15 začatých na základe podnetu, 2 začaté na základe výsledkov kontroly, ktorou boli zistené nedostatky  

a 2 konania viedol úrad z vlastnej iniciatívy na základe podozrenia z porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany 

osobných údajov. 

 

Najčastejšie otázky odo dňa uplatňovania nariadenia v praxi, či už od fyzických alebo aj od právnických osôb, tak od 

odbornej, ako aj laickej verejnosti 

 

Uvedenú odpoveď je vhodné rozdeliť v období od uplatňovania nariadenia, teda od 25/5/2018 na približne tri obdobia.  

 

Prvým je obdobie, ktoré bolo tesne po 25/5/2018 a trvalo zhruba rok, rok a pol. Vtedy dominovali otázky najčastejšie 

sa týkajúce toho, kedy a na aké spracovateľské operácie sa uplatňuje nariadenie a na ktoré zákon č. 18/2018 Z. z. 

Pomerne veľa otázok aj metodickej činnosti úradu v danom období smerovalo na vysvetľovanie súbehu uplatňovania 

nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. Mnoho otázok sa týkalo aj toho, či formálne písomnosti typu „bezpečnostný 

projekt“ alebo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ podľa predchádzajúcej legislatívy sú úplne „neplatné“ a  je 

potrebné ich nahradiť úplne novými, alebo je v istom zmysle možné, aby tieto prešli len istou „generálkou posúdenia“ 

a boli doplnené a prepracované, kde to bolo potrebné, aby boli súladné s požiadavkami nariadenia, prípadne zákona č. 

18/2018 Z. z. Mnoho prevádzkovateľov sa tiež pýtalo na režim ustanovenia „zodpovednej osoby“ pod ľa čl. 37 

a nasledujúcich, či sa aj ich týka povinnosť, alebo len možnosť ustanoviť si zodpovednú osobu, kto ňou môže byť, ako 

je potrebné tento inštitút v zmysle „kvalít zodpovednej osoby“ podľa nariadenia chápať a  vykonávať v praxi. Celkovo 

túto prvú časť obdobia „PO“ príchode nariadenia možno s odstupom vnímať ako „vysvetľovaciu“. 

  

Druhým obdobím je obdobie približne od polovice roka 2019 do začiatku pandémie, teda do prelomu februára/marca 

2020. Toto obdobie už možno popísať ako kľudnejšie, nariadenie sa postupne vžilo, mnohé jeho inštitúty boli 

pochopené lepšie a uplatňované v praxi už bez väčších problémov, aj vďaka usmerneniam EDPB, na ktorých vzniku 

a schvaľovaní sa aktívne podieľajú aj zástupcovia úradu, ako členovia pracovných skupín. V  rámci uvedeného obdobia 

sa aj otázky verejnosti, tak odbornej, ako aj laickej už zamerali na konkrétne oblasti zo života, pri ktorých dochádza 

k spracúvaniu osobných údajov.  

 

Posledným obdobím po účinnosti nariadenia je obdobie pandémie ochorenia Covid 19, ktoré bolo  a stále je pre 

všetkých zaťažkávacou skúškou a stalo sa ňou aj pre osobné údaje a ich spracúvanie. Toto obdobie so sebou prinieslo 

často potrebu rýchlej úpravy legislatívy, ktorá však nie vždy korešpondovala a  rešpektovala aj ochranu a spracúvanie 

osobných údajov do tej miery, ako by to bolo možné a potrebné. Táto doba so sebou priniesla mnohé otázky toho, kto 

a v akom veľkom rozsahu môže spracúvať osobné údaje týkajúce sa zdravia. Tiež boli nastolené otázky 

v pracovnoprávnej oblasti, ktoré sa priamo týkali možnosti spracúvania osobných údajov zamestnancov 

zamestnávateľom s ohľadom na prijímané protipandemické opatrenia. Mnohé otázky smerovali k  testovaniu 

a preukazovaniu sa certifikátom z testovania, prípadne v poslednej dobe sú otázky už smerované k očkovaniu 

a nastupujúcim zeleným certifikátom (nižšie v texte).  

 

Udeľované pokuty od účinnosti nariadenia 

 

Opätovne, výšky uložených pokút za obdobie od uplatňovania nariadenia sú dostupné zo Správ o  stave ochrany 

osobných údajov za sledované obdobia.  

 

K pokutám, sankciám všeobecne: 

Pokutami, sankciami za porušenie Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. sú pokuta a poriadková pokuta. Sankcie sú v 

daných právnych normách upravené fakultatívne, tzn. že nie každé zistené porušenie sa automaticky musí skončiť aj 

uložením sankcie. Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu.  

Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej výšky zohľadňuje najmä povahu, závažnosť a trvanie porušenia, počet 

dotknutých osôb, rozsah škody, ak vznikla, prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných údajov a opatrenia, ktoré 

boli prijaté na zmiernenie škody, ktorú dotknuté osoby utrpeli. Úrad taktiež prihliada na predchádzajúce porušenia 

ochrany osobných údajov, mieru spolupráce s úradom pri náprave porušenia a zmiernení možných nepriaznivých 

dôsledkov porušenia, kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie týka a na spôsob, akým sa úrad o porušení 

ochrany osobných údajov dozvedel. 

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/metodiky-edpb
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europsky-vybor-pre-ochranu-osobnych-udajov
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Konkrétne uložené pokuty za obdobie 25/5/2018 až 24/5/2019  

 

V sledovanom období úrad za porušenie právnych predpisov o oblasti ochrany osobných údajov právoplatne uložil 38 

pokút v súhrnnej výške 132 600,- eur.  

V sledovanom období vybral úrad na pokutách celkovo 129 638,89 eur.  

Priemerná pokuta bola vo výške 3 489,- eur.  

Najnižšiu pokutu vo výške 500,- eur úrad uložil prevádzkovateľovi za neposkytnutie súčinnosti.  

Najvyššiu pokutu úrad právoplatne uložil vo výške 40 000,- eur prevádzkovateľovi za porušenie bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov. 

 

Poriadková pokuta slúži na zabezpečenie dôstojného a nerušeného priebehu dozornej činnosti úradu. Úrad môže uložiť 

poriadkovú pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne zástupcovi prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa, ak marí výkon kontroly alebo ak nezabezpečí primerané podmienky na jej výkon. Úrad môže uložiť 

poriadkovú pokutu taktiež osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, za neposkytnutie 

požadovanej súčinnosti úradu pri výkone dozoru.  

V sledovanom období uložil úrad štyri poriadkové pokuty v súhrnnej výške 9 500,- eur, z toho dve vo výške 500,- eur 

za neposkytnutie súčinnosti a dve vo výškach 3 500,- eur a 5 000,- eur v súvislosti s marením výkonu kontroly. 

 

Konkrétne uložené pokuty za obdobie 25/5/2019 až 31/12/2019  

 

V sledovanom období úrad za porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov právoplatne uložil 

deväť pokút v súhrnnej výške 75 300,- eur.  

V sledovanom období vybral úrad na pokutách celkovo 94 238,- eur.  

Priemerná pokuta bola vo výške 8 367,- eur.  

Najnižšiu pokutu vo výške 500,- eur úrad uložil prevádzkovateľovi za neposkytnutie súčinnosti.  

Najvyššiu pokutu úrad právoplatne uložil vo výške 50 000,- eur prevádzkovateľovi za porušenie bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov. 

 

V sledovanom období uložil úrad štyri poriadkové pokuty v súhrnnej výške 4 000,- eur, z toho jednu vo výške 500,- 

eur za neposkytnutie súčinnosti a druhú vo výške 3 500,- eur v súvislosti s marením výkonu kontroly. 

 

Konkrétne uložené pokuty za rok 2020  

 

V sledovanom období úrad za porušenie právnych predpisov o oblasti ochrany osobných údajov právoplatne uložil 54 

pokút v súhrnnej výške 103 300,- eur.  

V sledovanom období vybral úrad na pokutách celkovo 126  432 eur.  

Priemerná pokuta bola vo výške 1 913,- eur.  

Najnižšiu pokutu vo výške 300,- eur úrad uložil prevádzkovateľovi v súvislosti s neoprávneným zverejnením osobných 

údajov (v súvislosti s povinne zverejňovanou zmluvou).  

Najvyššiu pokutu úrad právoplatne uložil vo výške 20  000,- eur prevádzkovateľovi za porušenie zásady transparentnosti 

a minimalizácie uchovávania. 

Na margo výšky výberu pokút je potrebné uviesť, že pre rok 2020  bol záväzný ukazovateľ príjmov pre úrad 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky určený vo výške 81  778 Eur.  

 

V súvislosti s pandemickou situáciou bol v júli 2020 znížený na 60 000 Eur. Vzhľadom na to, že úrad v sledovanom 

období vybral pokuty v celkovej výške 126 432 Eur vysoko tým prekročil stanovený ukazovateľ príjmov. 

 

V sledovanom období uložil úrad dve poriadkové pokuty v súhrnnej výške 2 500,- eur, obe za neposkytnutie súčinnosti. 

 

Posun vo vnímaní ochrany osobných údajov očami úradu  

 

Posun vo vnímaní ochrany osobných údajov je od účinnosti nariadenia znateľný .  
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Špecifickosť nariadenia treba vnímať aj v tom, že napriek tomu, že sa v praxi začalo uplatňovať v máji 2018 tak bolo 

schválené a prijaté už v apríli 2016 a účinné od mája 2016, ale s ohľadom na jeho zásadný dosah a zmeny, ktoré malo 

priniesť bolo jeho uplatňovanie v praxi „odložené“ na máj 2018. Účelom tejto prechodnej doby dvoch rokov bolo, aby 

sa s jeho textom oboznámili členské štáty a mali dostatok času sa s ním zosúladiť aj právne poriadky jednotlivých 

členských štátov. Je potrebné povedať, že takáto „prechodná lehota“ je pri nariadení výnimočná.  

  

Náhľad na nariadenie ihneď po schválení jeho záväzného textu bol pomerne strohý a veľmi často bol prezentovaný 

a zdecimovaný najmä na fakt o možnosti uložiť pokutu vo výške 20 mil. eur; táto skutočnosť bola vytrhnutá z konceptu, 

teda už bez informácie komu a za akých podmienok môže byť tak vysoká pokuta rozhodnutím uložená.  

Počiatočný náhľad na nariadenie bol preto skôr negatívny, bežní ľudia, no najmä prevádzkovatelia naň nahliadali ako na 

ďalší právny akt, na základe ktorého „môže ich firma“, v pozícii prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa dostať „od 

štátu“ pokutu. S týmto mýtom úrad bojuje dodnes, aj keď, s ohľadom na vyššie uvedené a úradom ukladané pokuty je 

zrejmé, že tieto predpovede neboli pravdivé. 

  

Nariadenie prinieslo zo sebou aj niektoré novinky, ktoré bolo potrebné vysvetliť , vyjasniť, ako sa budú vykonávať v praxi 

a tento fakt sám o sebe znamenal, že nariadenie hlavne v prvých dvoch rokoch bolo predmetom intenzívneho 

vysvetľovania toho, ako sa jeho ustanovenia majú vykonávať praxi, ako sa zmenili niektoré jeho ustanovenia op roti 

predchádzajúcej právnej úprave, teda národnému zákonu č. 122/2013 Z. z. Zamestnanci úradu venovali extrémne úsilie 

tomu, aby na mnohých konferenciách a školeniach vysvetľovali zmeny, ktoré nariadenie prinieslo, objasňovali, že nie 

sú tak zásadné, ako by sa mohlo zdať a v mnohých ohľadoch musel úrad vyvracať mnohé mýty o  tom, ako všetky 

formálne náležitosti a znalosti podľa predchádzajúcej právnej úpravy sú zlé a je potrebné vypracovať a mať všetko 

nanovo. Táto práca bola veľmi náročná, ako časovo, tak aj  odborne, nakoľko v danej dobe ešte nebolo schválených 

a vydaných toľko usmernení EDPB, ako je tomu dnes, ktoré pomáhajú vysvetľovať (a vykonávať) niektoré ustanovenia 

nariadenia v praxi.  

 

Až postupom času aj mnohí prevádzkovatelia museli priznať, že základné zásady ochrany osobných údajov neboli 

nariadením zmenené, iba v prospech dotknutej osoby posilnené. Nariadením sa zohľadnil technický a  informačný 

pokrok, ktorý už smernica 95/46/ES, z ktorej vychádzali predchádzajúce národné zákony (a ktorú nariadenie zrušilo) 

nereflektovala. Nariadenie sa stalo postupne vnímané pozitívne aj vďaka tomu, že základ ochrany osobných údajov je 

v každom členskom štáte rovnaký, nakoľko platí nariadenie a len niektoré oblasti, ktoré nariadenia umožňovalo, alebo 

prikazovalo, aby si členské štáty upravili, sa môžu líšiť. Ja to výrazný posun k  harmonizácii, a debyrokratizácii, ak si 

spomenieme na obdobie spred nariadenia, kedy mal každý členský štát prijatý vlastný zákon o  ochrane osobných 

údajov, ktorý síce vychádzal zo smernice 95/46/ES, ale predsa len rozdielnosť a odchylnosť bola omnoho väčšia.  

 

Momentálne je nariadenie už vnímané ako súčasť právneho poriadku, ktorú je potrebné dodržiavať, ktorá je vynútiteľná 

a je potrebné ju reflektovať aj pri tvorbe legislatívy. Ochrana osobných údajov a  vnímanie nariadenia sa veľmi zmenilo 

aj v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid 19, kedy mnohí z nás pracovali z domu, nakupovali z domu, deti sa z domu 

učili, teda si všetci ľudia v oveľa väčšej miere uvedomili, koľko veľa a ako často sú osobné údaje predmetom 

spracúvania a poskytovania. Možno povedať, že do istej miery pandémia napomohla vnímaniu dôležitosti nariadenia 

a toho, že osobné údaje je potrebné chrániť a ako veľmi.  

  

Ktorá oblasť ochrany osobných údajov je na Slovensku vnímaná najviac senzitívne?  

 

Ochrana údajov je ako celok vnímaná veľmi citlivo. Je tiež veľmi podstatné, koho sa túto otázku pýtame, nakoľko inak 

vnímajú a uvedú dôležitú oblasť v zmysle spracúvania a ochrany osobných údajov bežní ľudia, inak profesionáli, ktorí 

sa tejto oblasti venujú a inak určite odborníci na bezpečnosť, ktorí osobné údaje a ich ochranu a citlivosť vnímajú opäť 

z trocha im vlastného uhla pohľadu.  

 

Vo všeobecnosti je ešte stále veľmi citlivo vnímané rodné číslo, čo pramení najmä z  predchádzajúcej právnej úpravy. 

Na základe možnosti vyplývajúcej z nariadenia, si členský štát mohol upraviť spracúvanie národného identifikátora  - 

SR: rodné číslo, s ohľadom na národnú legislatívu, čo Slovenská republika využila v  zákone č. 18/2018 Z. z. (§ 78 

zákona). Nakoľko je rodné číslo jedinečným identifikátorom fyzickej osoby, tak je jeho spracúvanie a jeho ochrana stále 

aktuálna až kým nebude nahradený inou formou identifikácie fyzickej osoby  – bezvýznamovým identifikátorom. 
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Inou citlivou oblasťou sú samozrejme osobné údaje týkajúce sa zdravia a tiež údaje týkajúce sa sexuálnej, prípadne 

náboženskej orientácie.  

S ohľadom na terajšiu pandemickú situáciu si najväčšiu vážnosť vydobyli údaje týkajúce sa zdravia a  toho, komu 

všetkému a za akých zákonných okolností a ustanovených podmienok je potrebné, aby sme s týmito údajmi 

oboznamovali iné osoby s ohľadom na možnosť vstupu na pracovisko, či do prevádzok.  

Veľmi citlivo sú tiež vnímané kamerové záznamy, teda zaznamenanie zvuku, prípadne zvukovoobrazové záznamy, 

nakoľko sa kamerové systémy stali už nedielnou súčasťou nášho života. Je veľmi citlivo vnímané, ak niekto takéto 

záznamy vyhotovuje, na aký účel, prípadne komu ich v zmysle ustanoveného účelu poskytuje.  

 

Z pohľadu úradu je vnímané každé spracúvanie osobných údajov senzitívne, nakoľko úrad je kontrolný orgán  nad 

spracúvaním osobných údajov. Veľkou mierou úrad využíva aj možnosť pripomienkovania návrhov legislatívnych aj 

nelegislatívnych materiálov v rámci MPK, kedy má jedinečnú možnosť  návrh materiálu modifikovať a upraviť v súlade 

s potrebami a podmienkami nariadenia, či už ide o právnu, alebo bezpečnostnú rovinu návrhu. V poslednej dobe úrad 

uplatnil niekoľko desiatok zásadných pripomienok k návrhu zákona o údajoch (MIRRI SR)a tiež k návrhu zákona 

o elektronických komunikáciách (MDaV SR), k návrhu Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej 

bezpečnosti 2021-2025 (NBU) a naposledy k návrhu zákona o centrálnom registri účtov (MV SR). Úrad považuje 

pripomienkovanie právnych predpisov za veľmi dôležité, nakoľko to je moment, kedy je možné legislatívu nas taviť tak, 

aby po právnej aj bezpečnostnej stránke boli nastavenia správne a ustanovenia národných právnych noriem boli 

súladné s nariadením. 

 

Podrobnejšie tiež odkazy: 
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) 

Prijaté znenie 
Korigendum zo 23. mája 2018 

Korigendum zo 4. marca 2021 

Konsolidované znenie 

FYI záväzné je iba prijaté znenie nariadenia a korigendum samostatne (ako text konkrétnej opravy), konsolidované znenie je len informatívne, aby 

boli zmeny zapracované.  

 

EDPS; Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europsky-dozorny-uradnik-pre-ochranu-udajov  

 

EDPB, Európsky výbor pre ochranu údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europsky-vybor-pre-ochranu-osobnych-udajov  

 
Metodiky úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/metodiky-uradu + metodiky EDPB (sú právne záväzné) 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/metodiky-edpb . 

 

 

***  

Green Certificate (nezáväzné vyjadrenie na základe legislatívneho stavu návrhu GC v  rámci EU) 

 

Zelený certifikát (ďalej len „GC“ z ANJ „Green Certificate“), ktorého hlavnou úlohou by malo byť uľahčenie mobility ľudí 

počas pandémie ochorenia Covid 19 a tým uľahčenie voľného pohybu ľudí  medzi členskými štátmi Európskej Únie. 

Vytvorenie GC má na jednej strane napomáhať vykonávaniu slobody pohybu. 

 

Z ohľadom na to, že v GC budú pravdepodobne uvádzané zásadné údaje týkajúc sa zdravia fyzických osôb je jednou 

zo základných priorít, aby sa ešte pred samotným spustením „ostrej prevádzky“ GC: 

 prijali všetky potrebné opatrenia, aby boli GC bezpečné aj z hľadiska ochrany pred zneužitím osobných údajov, 

ktoré bude obsahovať,  

 boli v rámci národnej legislatívy prijaté také bezpečnostné opatrenia a vybraní na ich prevádzkovateľstvo takí 

prevádzkovatelia, či prevádzkovateľ, ktorý po technickej a bezpečnostnej stránke vyššie uvedené zabezpečí 

a bude aj po celú dobu ich platnosti garantovať.  

 

Akonáhle bude prijatý na národnej úrovni právny rámec a zakotvenie GC aj v medziach národnej legislatívy je potrebné, 

aby sa pozornosť sústredila nielen na právnu stránku  (aké údaje bude obsahovať, v akej forme, za uplatnenia všetkých 

zásad v zmysle čl. 5 GDPR), ale aj na bezpečnostnú oblasť GC.  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/55
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/72
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/72
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/146
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/146
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1532941154096&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1527762823075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0035.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&qid=1615983829039&from=EN
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europsky-dozorny-uradnik-pre-ochranu-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europsky-vybor-pre-ochranu-osobnych-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/metodiky-uradu
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/metodiky-edpb
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Je potrebné, aby tak v súlade s nariadením, a prípadne aj inými právnymi normami mali aj GC vysoký štandard 

bezpečnostných ochranných prvkov, čím sa dosiahne potrebná ochrana osobných údajov citlivej povahy . Nakoľko sa 

s vytvorením GC „počíta“ je pri jeho „tvorbe“ potrebné uplatniť aj princípy ochrany a  jej správneho nastavenia v zmysle 

„privacy by design“ a „privacy by default“.  

 

Je tiež potrebné, tak z právneho, ako aj technického a bezpečnostného pohľadu konkrétne oi. určiť,  

 kto bude mať k údajom prístup – autorita prevádzkovateľa a iné autority, ktoré budú zmocnené na prístup 

k údajom, alebo ich časti,  

 kto bude zodpovedný za prípadnú opravu alebo doplnenie osobných údajov do GC.  

 

Dôležitou je tiež ustanovenie a zamyslenie sa nad tým, že v prípade ak pominie situácia, ktoré GC vytvorí (pandémia), 

kto bude zodpovedný za ich likvidáciu, prípadne, ako bude s  osobnými údajmi v GC a samotnými GC naložené 

z pohľadu ochrany osobných údajov (likvidácia, či už prípadných  hmotných alebo elektronických nosičov).  

 

Nateraz je proces finalizácie GC neukončený, stále prebieha ešte len na európskej úrovni a  následne by mal prebehnúť 

aj na úrovni členských štátov jednotlivo. Na úrovni EÚ za Slovenskú republiku vo veci GC (Digital GC) sa k nim vyjadrujú 

MIRRI SR, MZ SR, MDaV SR a MV SR, v tejto veci teda je možné sa obrátiť aj na nich. 

 

Podrobnejšie tiež odkazy: 
EDPS – EDPB Joint Opinion: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf (spoločné stanovisko 

Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka k „zelenému certifikátu“); 

 

Tlačová správa EDPB k návrhu „zeleného certifikátu“ https://edpb.europa.eu/news/news/2021/eu-data-protection-authorities-adopt-joint-opinion-

digital-green-certificate_en .  

 

 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/eu-data-protection-authorities-adopt-joint-opinion-digital-green-certificate_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/eu-data-protection-authorities-adopt-joint-opinion-digital-green-certificate_en

