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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 23.09.2019 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie HSR Ministerstvom vnútra SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky na rok 2019. 
  
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby ako trvalých 
identifikačných osobných údajov fyzickej osoby vedenej v registri fyzických osôb, ktoré zabezpečujú jej 
jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného 
čísla. Navrhovaný systém základných identifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb 
vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých 
osôb. Návrh zákona 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 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 10.01.2020 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby ako trvalých 
identifikačných osobných údajov fyzickej osoby vedenej v registri fyzických osôb, ktoré zabezpečujú jej 
jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného 
čísla.. RÚZ návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovala, pričom k návrhu zákona 
pretrváva jeden rozpor 
 
RÚZ berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho na ďalšie konanie po zapracovaní nižšie uvedenej 
pripomienky-. 
 

Pripomienky RÚZ k materiálu 
 

1. Zásadná pripomienka k čl. I., § 11 a k § 16 ods. 4 
RÚZ navrhuje v § 11 vložiť nový ods. 5: „ (5) Nesektorový subjekt je za podmienok ustanovených v tomto zákone 
oprávnený požiadať ministerstvo o overenie bezvýznamového identifikátora.“  
 
Ďalší odsek sa prečísluje.  
 
Ustanovenie § 15 ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne:  
 
“ (3) Na účely určenia fyzickej osoby sú orgán verejnej moci a nesektorový subjekt za podmienok ustanovených v 
tomto zákone oprávnení prostriedkami elektronickej komunikácie požiadať ministerstvo o overenie správnosti 
rodného čísla prideleného fyzickej osobe podľa doterajších predpisov a bezvýznamového identifikátora. Overením 
správnosti rodného čísla a bezvýznamového identifikátora sa rozumie zisťovanie totožnosti identity fyzickej osoby 
určenej na základe rodného čísla a fyzickej osoby určenej na základe bezvýznamového identifikátora. Ministerstvo 
bez zbytočného odkladu oznámi výsledok overenia správnosti rodného čísla a bezvýznamového identifikátora 
dožadujúcemu orgánu verejnej moci alebo nesektorovému subjektu prostriedkami elektronickej komunikácie.“  



 
Odôvodnenie:  
K § 11 ods. 5: Medzi subjekty oprávnené požiadať ministerstvo vnútra o overenie platnosti bezvýznamového 
identifikátora je potrebné zaradiť aj nesektorové subjekty, ktorým oprávnenie alebo povinnosť spracúvať 
bezvýznamový identifikátor vyplýva z tohto alebo osobitného zákona. Pre nesektorové subjekty je taká možnosť 
dôležitá najmä v prípade, že došlo medzičasom k zrušeniu pôvodného bezvýznamového identifikátora (jeho 
zneplatneniu) a prideleniu nového a zo zákona je nutné získavať a overovať identifikačné údaje zákazníka vrátane 
bezvýznamového identifikátora.  
 
K § 15 ods. 3: Medzi subjekty oprávnené požiadať ministerstvo vnútra o overenie správnosti rodného čísla a 
bezvýznamového identifikátora je potrebné zaradiť aj nesektorové subjekty, ktorým oprávnenie alebo povinnosť 
spracúvať rodné číslo a bezvýznamový identifikátor vyplýva z tohto alebo osobitného zákona. Je to z dôvodu potreby 
umožniť spárovať rodné číslo a bezvýznamový identifikátor pri ich možnom paralelnom uplatňovaní počas 10 ročného 
prechodného obdobia. Rovnako sa predpokladá zachovanie platnosti už pridelených rodných čísel aj po uplynutí 10 
ročného prechodného obdobia. 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

