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bod č. 8 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Postoj APZ k návrhu zákona 

APZ súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ k predmetnému návrhu zákona neuplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového 

konania žiadnu pripomienku. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Predmetný návrh zákona predkladá do pripomienkového konania Ministerstvo vnútra SR na 

základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019. 

Cieľom návrhu je: 

1. zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej 

jednoznačnosť v informačných systémoch a 

2. nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla. 

Základný identifikátor fyzickej osoby je trvalý identifikačný osobný údaj o fyzickej osobe vedenej 

v registri fyzických osôb; je jedinečný pre každú fyzickú osobu. 

Návrh zavádza možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných 

systémoch verejnej správy a umožňuje efektívnu komunikáciu medzi týmito systémami bez 

rizika združenia údajov z jednotlivých databáz a informačných systémov. Návrhom zákona sa 

ustanovuje nový register verejnej správy (jeho správcom je Ministerstvo vnútra SR), obsahujúci 

základné identifikátory fyzických osôb, ktorými sú: 

1. bezvýznamový identifikátor (náhodné desaťmiestne číslo), 
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2. jednoznačný identifikátor (tvorí ho zdrojová časť používaná pri konverzii základných 

identifikátorov a špecifická časť používaná pri elektronickej komunikácii medzi 

sektorovými subjektmi), 

3. sektorový identifikátor (tvorený zo zdrojovej časti jednoznačného identifikátora a 

verejného kľúča sektorového subjektu osobitne pre každý sektorový subjekt). 

Sektorovým subjektom je subjekt verejnej správy, ktorý je zapísaný do zoznamu sektorových 

subjektov. 

Na identifikáciu fyzickej osoby mimo informačných systémov verejnej správy bude slúžiť 

bezvýznamový identifikátor, ktorý je všeobecne použiteľným identifikátorom (podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Fyzická 

osoba bude poznať len svoj bezvýznamový identifikátor (len tento údaj bude uvedený na 

dokladoch slúžiacich na preukázanie totožnosti fyzickej osoby). 

Návrh zrušuje zákon NR SR č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z. 

 

Navrhovaný dátum účinnosti:  1. apríla 2020 (pre niektoré ustanovenia sa navrhuje prechodné 

obdobie 10 rokov, napr. zostanú v platnosti rodné čísla pridelené a uvedené v dokladoch a iných 

listinách podľa predpisov účinných do 31. marca 2029). 


