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11 n 12012--Súč.asnosť Právnik 
Advokátska kancelária, Bratislava (Slovensko) 

Vedúci advokátskej kancelárie - kompletná činnosť advokátskej kancelárie 
Zodpovednosť za prácu s osobnými údajmi, vypracovávanie smerníc a projektov v súvislosti 
s ochranou osobných údajov, DOP 
Právne podania, analýzy, zastupovania, zmluvy, Rôzne zložité právne činnosti 
Riadenie, koordinácia úloh a zamestnancov 

1111012015-2020 Súdny exekútor- koncipient 
Exekútorský úrad Štefana Majchráka, Bratislava (Slovensko) 

Riadenie exekútorskej kancelárie, 

Práca s osobnými údajmi, zodpovedná osoba za nakladanie, spracovanie a ochranu osobných 
údajov 

2014-trvá Finančná a platobná inštitúcia, vývoj platobných systémov 

DPO, právnik 

Ochrana osobných údajov, Compliance 

2000-2021 Zastupovanie viacerých subjektov v rôznych konaniach, štatutárny orgán spoločností 

Zodpovednosť za chod spoločností od založenia po ukončenie , nakladanie s osobnými údajmi 
a dôvernými informáciami, 

Technologické spoločnosti, zabezpečenie, ~ifrovanie, zälohovanie, obnova a ochrana dát 

VZDELÁVANIE A PRIPRAVA 

1/9/2007-30/6/2012 Právo 
Univerzita Danubia (Slovensko) 

Právo 

Zameranie na pracovné, obchodné , medzinárodné, civilné právo, správne 

1/9/1994-30/6/2002 Psychológia 
Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko) 

EKR úroveň6 

Psychológia so zameraním na ~zne oblasti psychológie, zäťažová , pracovná, poradenská, motiv~cia 

1 /9/1989-30/6/1993 Gymnázium 
Gymnázium v Bratislave 

Všeobecné gymnaziálne vzdelanie 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI 
Materinský jazyk slovenčina 

Cudzie jazyky POROZUMENIE HOVORENIE PISANIE 
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Počúvanie Čítanie ústna interakcia Samostatný ústny 

--i . er_ejav 
angličtina B2 B2 B2 B2 B2 

nemčina A1 A1 A1 A1 A1 

španielčina A1 A1 A1 A1 A1 

čeština C2 C2 C2 C2 C2 

ruština A1 A1 A1 A1 A1 

úrovne: A 1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ 
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - Tabull<a sebahodnotenia 

Komunikačné zručnosti Dobré komunikačné a manažérske schopnosti 

Organizačné a riadiace zručnosti Pozícia generálneho riaditeľa v spoločnosti s viac ako 2600 pracovníkmi, Riadiaci pracovník v 
medzinárodnej spoločnosti, personálny riaditeľ, vedúci advokátskej kancelárie, externý krízový 
manažér 

Pracovné zručnosti Vysoké pracovné nasadenie, schopnosť rýchlo sa učiť 

Absolútna lojálnosť, mlčanlivosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, čestnosť 

Digitálne zručnosti SEBAHODNOTENIE 

Spracovanie 
informácií Komunikácia Vytváranie 

obsahu Bezpečnosť 
Riešenie 

problémov 

' ' Skúsený používateľ Skúsený používateľ'. Samostatný 
používateľ 

,Skúsený používatel\Skúsený používateľ 
; 

Digitálne zručnosti - Tabull<a sebahodnotenia 

Ôalšie zručnosti Poskytovanie prvej pomoci, Znalosti z rôznych oblastí záujem o ochranu osobných údajov 

Výborný zdravotný stav, Analytické myslenie, schopnosť učit' sa a využívať poznatky v praxi 

Zbrojný preukaz A, D, E, F 

Člen Spolku na ochranu osobných údajov 

Vodičský preukaz A 1, A2, B1, B, najazdené 2mil km 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Konferencie Prednáška o korupcii a jej vplyve a význame v spoločnosti 

Kurzy Jazykový kurz v Austrálii. 
Kurz prvej pomoci. 
Kurz použitia zbrane. 

Kurz pracovníka bezpečnostnej a detektívnej služby 
Kurz varenia 

Publikácie Diplomové práce 

• Motivácia pracovníkov 

• Zásady spravodlivého procesu v trestnom konaní 

Rigorózna práca 

Právo na spravodlivý proces 

Publikácie 

Spoločenská etiológia korupcie 
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Úvod 

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým je potrebné, aby ochrana dát, ako je potrebné prekladať 

General Data Protection Regulation, bola odborne a zodpovedne riešená. Tento trend bude 

narastať, preto je nevyhnutné mať čo najkvalitnejší legislatívny rámec, reálnu oporu v organizácii 

a postupy, ktoré zjednodušia a zefektívnia ochranu údajov a osobných údajov. 

Slovenská legislatíva podľa môjho názoru nie je nastavená úplne správne. Verím, že konečne 

slovenský parlament obsadili schopní ľudia a výsledkom ich práce bude schválenie zmeny 

zákona, ktorý je potrebné precízne vypracovať. Mám za to, že gestorom takéhoto dôležitého 

návrhu má byť práve Úrad na ochranu osobných údajov. 

Moja koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov spočíva v tom, že je potrebné ju v prvom rade 

postaviť na pevných základoch , ktoré nepochybne spočívajú v zrozumiteľných zákonoch 

upravujúcich túto sféru a ich samotnej aplikácii v praxi. Zákon a k nemu príslušné právne akty 

musia byť zrozumiteľné a ľahko aplikovateľné, avšak rozumné a hlavne zmysluplné. 

Moje ciele v rozvoji Úradu na ochranu osobných údajov sú: 

1. Zosúladiť legislatívu Slovenskej republiky s EU 

2. Zjednodušiť implementáciu GDPR do praxe 

3. Reálne zabezpečiť ochranu údajov a vysvetliť prečo je to dôležité, nie len proforma 

,,papierovačky" 

4. Účinná prevencia pred represiou 

5. Poskytnúť rámec na audit a preniesť zodpovednosť na špecialistov v tejto oblasti, 

podpora kódexov, akreditácia, DPO 

6. Povedomie, Kompetencia, Kontrola 

Vo svojom projekte chcem aspoň načrtnúť dôležitosť a význam ochrany osobných údajov, 

poukázať na niektoré nedostatky, navrhnúť ich odstránenie a efektívne riadenie úradu. 

História ochrany dát siaha do minulosti asi 70 rokov, kedy začali prvé zmienky o potrebe ochrany 

osobných údajov. Prvý štát, ktorý prijal zákon na ochranu údajov bolo Švédsko. Odvtedy sa toho 

veľa zmenilo, avšak na Slovensku sa tieto zmeny prejavujú veľmi pomaly a podľa môjho názoru 

sa zbytočne komplikovalo aj to, čo sa nemuselo. Myslím si a verím, že nový predseda Úradu na 

ochranu osobných údajov dokáže správne a efektívne nastaviť procesy tak, aby GDPR malo 

zmysel a plnilo svoj účel. Týmto účelom je ochrana údajov a nie kopenie papiera a fajkacie 

políčka na webových stránkach. 
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GDPRje Nariadenie EU a hoci má byť účinné priamo, bolo implementované do zákonov, avšak 

nezohľadnilo celé nariadenie. Časť smernice sa zaoberá ochranou osobných údajov ( doslovne 

"ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov"), ale aj o voľnom pohybe údajov 

(všeobecne, napríklad právnických osôb, teda nielen osobných údajov), preto sa názov prekladá 

všeobecnejšie ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, rovnako ako názov, pôvodnej 

smernice 95/46/ES, ktorú GDPR nahradila. GDPR všeobecne určuje zásady, povinnosti, kódexy 

správania a ďalšie postupy najmä pre „prevádzkovateľov" ,,sprostredkovateľov" ale aj „tretie 

strany", ktorými nie sú len firmy, ale všeobecne fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej 

moci, agentúra, inštitúcia, spolok alebo iný subjekt. 

GDPR nie je jediná relevantná smernica EÚ. Problematiku osobných údajov v elektronickej 

komunikácii upravuje aj staršia smernica vydaná pod číslom 2002/58/ES. GDPR upravilo svoj 

vzťah voči smernici tak, že GDPR neukladá "dodatočné povinnosti, pokiaľ ide o spracúvanie v 

súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vo 

verejných komunikačných sieťach v EÚ, v prípadoch, keď podliehajú konkrétnym povinnostiam 

s rovnakým cieľom stanoveným v smernici." (Článok 95 GDPR) 

Ak zahrnieme úplne všetky spôsoby získavania a používania osobných údajov na Slovensku, tak 

GDPR z veľkej časti túto oblasť pokrylo, nie však úplne. Kým väčšina spôsobov získavania a 

používania osobných údajov je zaraditeľná pod konkrétnu právnu úpravu, pri niektorých 

operáciách s osobnými údajmi nie je úplne jasné, ktorú časť pokrýva GDPR a ktorú nepokrýva, 

a ktorá je teda pokrytá slovenským zákonom o ochrane osobných údajov (18/2018 Z. z.) a inými 

právnymi predpismi, napríklad zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

Bolo by dobré v rámci rozvoja ochrany osobných údajov z pozície Úradu na ochranu osobných 

údajov začať tým, že sa precízne preloží to, čo sa aj Nariadením EU označené známou skratkou 

GDPR (a teda General Data Protection Regulation Všeobecné nariadenie ochrany údajov) 

naozaj sleduje. Z uvedeného je zrejmé, že sa nejedná len o špecifické údaje (z angl. Data), 

ktorými sú napríklad osobné údaje, ale dátami - teda údajmi - všeobecne. Táto veľmi podstatná 

nepresnosť vznikla tým, že na SK existoval pred GDPR podľa môjho názoru celkom prijateľný 

Zákon o ochrane osobných údajov. Bohužiaľ, miesto ucelenej zmeny sme u nás spravili zase len 

kompilát a vsuvky do našich už existujúcich noriem. Keďže sa jednalo o nariadenie, bolo by len 

vhodnejšie urobiť správny a precíznejší preklad. 

Zjednodušene objasním systém právnych nástrojov EU 
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Nariadenia sú právne akty, ktoré sa uplatňujú automaticky a jednotne vo všetkých krajinách EÚ 

hneď po nadobudnutí ich účinnosti bez toho, aby museli byť transponované do vnútroštátnych 

právnych predpisov. Sú záväzné v celom svojom rozsahu pre všetky krajiny EÚ. Smernice 

zaväzujú krajiny EÚ, aby dosiahli určitý pokrok, avšak spôsob, ako ho dosiahnuť, záväzný nie 

je. Krajiny EÚ musia prijať opatrenia a začleniť ich do svojho práva (transponovať), aby dosiahli 

ciele stanovené v smernici. Vnútroštátne orgány musia oznámiť tieto opatrenia Európskej 

komisii. Transpozícia sa musí uskutočniť v lehote stanovenej po prijatí smernice (zvyčajne do 2 

rokov). Ak krajina netransponuje smernicu, Komisia môže začať sankčné konanie. Rozhodnutia 

sú záväzné právne akty, ktoré sú adresované konkrétnym členským krajinám, spoločnostiam 

alebo jednotlivcom. Rozhodnutie nadobúda účinnosť jeho oznámením strane, ktorej je 

adresované. Rozhodnutia sa nemusia transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov. 

Odporúčania umožňujú inštitúciám EÚ vyjadriť svoj postoj k určitej otázke a navrhnúť 

opatrenie bez toho, aby uložili právne povinnosti adresátom odporúčaní. Nie sú právne záväzné. 

Stanoviská je nástroj, ktorý umožňuje inštitúciám EÚ urobiť vyhlásenie bez toho, aby sa ním 

uložili právne povinnosti subj~ktu stanoviska. Stanovisko nie je právne záväzné. Delegované 

akty sú právne záväzné akty, ktoré umožňujú Komisii doplniť alebo zmeniť menej závažné 

prvky legislatívnych aktov EÚ, napríklad s cieľom vymedziť podrobné opatrenia. Komisia 

prijme príslušný delegovaný akt a ak Parlament a Rada nemajú námietky, nadobudne účinnosť. 

Vykonávacie akty sú právne záväzné akty, ktoré Komisii umožňujú-pod dohľadom výborov, 

ktoré tvoria zástupcovia krajín EÚ - stanoviť podmienky na zabezpečenie jednotného 

uplatňovania právnych predpisov EÚ. 

GDPR je Nariadenie, ktoré chráni základné práva a slobody fyzických osôb so zameraním 

na právo ochrany osobných údajov. Stanovuje pravidlá ochrany fyzických osôb a pravidlá pre 

voľný pohyb (ktorý sa nesmie obmedziť ani zakázať) osobných údajov v Európskej únii (Článok 

1, ods. 1-3). Táto konzistentná úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii má zabrániť 

rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu 

(preambula, ods.13), preto je naozaj dôležité, aby inštitúciu, akou je Úrad na ochranu osobných 

údajov, viedla osoba právne a technicky zdatná. 

ÚOOÚ vnímam ako inštitúciu, ktorá má zabezpečiť najdôležitejšiu časť GDPR a tou je práve 

ochrana osobných údajov. Práve GDPR definuje, čo sú a čo nie sú OÚ a určuje tak smer právny, 

ako i technologický, ktorý je potrebné uskutočniť, aby bol účel GDPR naplnený. 

Pred smernicou známou ako GDPR existovali na Slovensku zákony o ochrane osobných údajov, 

pre úplnosť 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane 
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osobných údajov. Až do prijatia NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

(EÚ) 2016/679 bola agenda podľa zákonov 428/2002 Z.z. a 122/2013 Zz. Po platnosti Nariadenia 

GDPR bol schválený ďalší zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov. Stále však 

problematika ochrany osobných údajov je na veľmi nízkej úrovni, považovaná len za povinnosť 

viesť dokumentované informácie ohľadom spracovania formou bezpečnostného projektu, ktorý 

formálne riadil spracovanie osobných údajov. Takto to vnímali spoločnosti a takto to vnímal aj 

úooú. 

Takto nastavené vnímanie a dokonca aj realizácia bol pre zúčastnených za takmer 20 ročné 

obdobie bežné, lebo sa nepožadovalo zavádzanie procesných a technických opatrení pre 

zabezpečenie ochrany osobných údajov, čo znamenalo šetrenie finančných prostriedkov, nízku 

informačnú bezpečnosť v inštitúciách a organizáciách, ohrozenie práv a ďalšie problémy. Tento 

stav však vyhovoval, pretože sa nič vážne nestalo. Keď si pozrieme štatistiku, ktorá ani nie je 

poriadne vyplnená pre medzinárodné spracovanie zistíme, že pokuty dostali veľké firmy, ale aj 

Sociálna poisťovňa za porušenie nakladania s osobnými údajmi. A však inak sa v podstate nič 

nedeje, urobia sa „nejaké papiere" a školenia, nikto však nemá reálne zodpovednosť za nič 

a ďalej? Čaká sa na katastrofu? 

Vypracovanie NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 za 

celú EU pripravovalo Nemecko, ktoré má striktný a prepracovaný prístup k informačnej 

bezpečnosti. Base line informačnej bezpečnosti nastavili podľa štandardov v Nemecku pre celú 

EU. Konfrontáciou požiadaviek EU a našej zavedenej praxe v oblasti ochrany osobných údajov 

prinieslo GDPR všeobecnú nevoľu podriadiť sa požiadavkám GDPR, práve pre potrebu 

investične dobehnúť 20 ročné obdobie, kedy sme šetrili a riadili informačnú bezpečnosť len 

formálne cez bezpečnostný projekt. Pre neschopnosť nastaviť procesné riadenie, audit, 

certifikáciu a preniesť zodpovednosť na autority tak, ako je to napríklad pri elektronickom 

podpise. 

Absentovalo povedomie v ochrane osobných údajov a hlavne kompetentní zamestnanci, ktorí by 

boli schopní reagovať na požiadavky GDPR. 

Tento stav je bohužiaľ pretrvávajúci na strane spoločností, ale aj na strane ÚOOÚ. 

V požiadavkách na účasť na výberovom konaní je projekt, ktorý má mať zahrnutú koncepciu 

rozdelenia na Manažérsku a Odbornú časť. Všeobecne som uviedol vyššie a teraz v zmysle 

zadania rozviniem uvedené oblasti. 
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Chcel by som uviesť, že príležitosti na zefektívnenie riadenia už mali predchádzajúci 

zamestnanci úradu a viac menej sa dlhé obdobie nič nedialo. Z tohto dôvodu si myslím, že by 

mal dostať reálne šancu na riadenie niekto z vonkajšieho prostredia, kto má nadhľad, odborné, 

právne a technologické schopnosti a vedomosti a dokáže implementovať účinne právne normy 

aj technologické štandardy. 

Manažérska časť 

Každá organizácia potrebuje ri1:1-denie. Takéto riadenie, iným slovom manažment, je vo viacerých 

veciach rovnaké a preto má rpanažérska činnosť spoločné znaky a potreby pri akomkoľvek 

manažovaní organizácie. Jedn4 sa najmä o pracovno-charakterové vlastnosti a schopnosť viesť 

tím. Dovolím si preto dať do pozornosti moju diplomovú prácu o motivácii pracovníkov, kde 

som sa podrobne teoreticky a neskôr aj ako riadiaci pracovník zaoberal manažovaním 

organizácií. 

V tejto časti samozrejme je možné napísať všeobecné a všade aplikovateľné postupy. Vzhľadom 

k maximálnemu rozsahu skrátim tieto len na vymenovanie, čo by mal dobrý manažér vedieť 

a v akých oblastiach by mal mať kompetenčné zručnosti. 

Plánovanie, Organizovanie, Riadenie, Vedenie, Komunikácia, Vyjednávanie, Rozhodovanie, 

Riešenie problémov, Učenie, Motivovanie, Kompetencia, Kompetentnosť, Manažérske 

zručnosti. 

Tieto manažérske funkcie a ich ovládanie sú potrebné pre každého manažéra a myslím si, že by 

mohli byť do výberových konaní namiesto doslova až prísnych testov zo slovenského jazyka 

zaraďované práve manažérske testy. Podľa výsledkov manažérskych testov, ktoré som vo 

svojom profesijnom živote absolvoval, ako aj moja doterajšia prax hovoria, že uvedenými 

manažérskymi schopnosťami disponujem a som schopný riadiť ÚOOÚ. Dokonca sa 

špecializujem na krízový manažment, ktorý by sa určite v tomto štádiu zišiel najviac. 

Tak, ako má každé manažovanie aj rovnaké črty, tak sa však aj v niektorých líniách líši a to je 

práve tá špecifická časť, na ktorú je potrebné poznať konkrétny odbor, v tomto prípade mať 

právne aj technické, či technologické a bezpečnostné vedomosti. 

Pred každým prevzatím riadenia je nevyhnutná analýza. V prvom rade by som preto odporúčal 

urobiť kvalitatívnu analýzu procesov Úradu na ochranu osobných údajov, a to v čo najkratšom 

čase. Na základe analýzy by bolo následne možné identifikovať, ktoré oblasti je potrebné posilniť 

a ako realizovať riadenie organizácie. Popri výkone analýzy je zároveň nutné bezodkladne riešiť 
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najurgentnejšie záležitosti a lehotné činnosti a následne tiež bežnú ostatnú administratívnu 

činnosť. 

Koncepciu rozvoja v manažérskej oblasti by som teda rozdelil na všeobecný rozvoj podľa 

jednotlivých manažérskych funkcií a vypracoval analýzu činnosti, kompetencie, problémov a 

potrieb. 

Aj bez hlbšej analýzy by som zatiaľ navrhoval nasledovné riešenia 

Riadenie úradu by malo reflektovať na zmenu požiadaviek dotknutých osôb. Celý koncept bol 

doteraz vnímaný ako povinnosť viesť formálnu dokumentáciu a to nie pre ochranu údajov, ale 

pre prípadnú kontrolu. Je potrebné neustále pracovať na povedomí ľudí. Nejedná sa o stovky, ale 

tisícky subjektov, ktoré musia túto agendu uchopiť. Na koho sa majú obrátiť? ÚOOÚ má problém 

plniť svoje základné povinnosti a nie to ešte poradenstvo a kontrolu kontrolórov. To je práve 

mnou navrhovaný koncept - delegovať kompetencie tak, ako je to zakotvené aj v legislatíve. 

Realita je taká, že pri zavádzaní GDPR bola kampaň podľa môjho názoru skôr o strašení 

s pokutami, ako o vysvetľovaní a úžitku. V podstate nebolo ani riadne vysvetlené, aký má 

GDPR zmysel a účel. Nerealizovala sa a samozrejme, bez riadneho vedenia úradu sa ani 

realizovať nemôže žiadna kampaň ako pomôcť subjektom s aplikáciou regulácií. Všade sa 

hovorilo len o obrovských sankciách a pokutách. Nakoniec sa aj tak prijal úzus, že sa tieto sankcie 

udeľovať nebudú. Síce, dočasne toto obdobie malo trvať rok, ale ako sa hovorí „na Slovensku 

sme si už nejako zvykli" a teda ani sankčná časť vymáhateľnosti dodržiavania zákona nemá 

žiadny reálny dopad a tým stráca svoj zmysel. 

Máme tu hlboko zakorenené povedomie, že ochrana osobných údajov znamená mať formálne 

spracovaný bezpečnostný projekt na strane dotknutých osôb ako aj na strane úradu. Formálne je 

všetko v zmysle zákona dodržané, ale je potrebné si predovšetkým uvedomiť, že žiadna 

dokumentácia založená v zakladači konkrétneho subjektu neochráni údaje pred nahnevaným 

zamestnancom alebo heckerským útokom. 

ÚOOÚ musí nevyhnutne začať fungovať a realizovať svoje práva a povinnosti voči zúčastneným 

a navyše voči EÚ, ku ktorým sme sa ako členský štát zaviazali. Všetci zamestnanci úradu musia 

byť kompetentní a odborne zdatní. Bohužiaľ, uvedené momentálne absentuje. V štruktúrovanej 

organizácii nestačí, že je 50% alebo aj 80% schopných zamestnancov. Pri takejto skladbe 

organizácia fungovať nebude. Organizácia sa skladá z jednotlivých častí, ktoré spoločne tvoria 

požadovaný celok a preto každá jedna jeho časť musí fungovať správne a efektívne. A to je ďalší 

z krokov, ktoré je nutné realizovať - zistiť odbornosť a schopnosti jednotlivých zamestnancov 
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úradu podľa ich pracovného zaradenia. Nedostatky je potrebné odstrániť vzdelávaním, nakoľko 

si myslím, že na ÚOOU pracujú zodpovední, čestní a oddaní ľudia a ľahšie je sa naučiť 

vedomostiam ako charakteru. 

V takomto zmysle je potrebné posilniť úrad v oblasti nie len právnych výkladov, ale aj 

kompetentných zamestnancov znalých aplikácie riadenia informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti. 

Vedenie úradu by som navrhoval prispôsobiť týmto oblastiam: Povedomie, teda informovanie o 

účeloch, možnostiach a ochrane osobných údajov, Prevencia, Pomoc a Spolupráca. Kompetencia 

rozumieť tomu aj vnútri úradu a neriadiť sa podľa starých, dnes už neplatných zákonov, ako sa 

to deje. Momentálne totižto časť zamestnancov neprešla školením a stále postupuje pri svojej 

činnosti podľa 20 ročných nariadení a vnútorných predpisov. ÚOOÚ ako kontrolný orgán musí 

byť zorientovaný v problematike a je neprípustné, aby nemal relevantné aktuálne informácie a 

postupy. Ak napríklad kontrolór nemá dostatočné technické vedomosti, nie je možné aby 

skontroloval, či sú údaje naozaj chránené, ako majú byť. 

Netreba v niektorých veciach "vymýšľať koleso", stačí si uvedomiť, že povinnosť hlásiť 

bezpečnostné incidenty nie je l~n o evidencii, ale o mitigácii škôd. Existuje tu úspešné nasadenie 

kybernetickej bezpečnosti v NBU, kde sa rieši rovnaká problematika a preto podľa môjho názoru 

stačí vedieť spolupracovať v rámci štátnych inštitúcií. Existuje tu potenciál spolupráce, ktorého 

synergický efekt rapídne zníži náklady a zrýchli tak nevyhnutnú implementáciu na ÚOOÚ. 

Svojho času sa takýto postup aj deklaroval, avšak k nemu nedošlo.... Návrh bol jeden podporný 

tím - support, jeden komunikačný kanál, jeden forenzný tím. Doteraz nie je vyriešená jednotná 

spolupráca s CSIR.Tom, zjednotenie podávania správ o útokoch v oblasti privacy a podobne. 

V rámci interného riadenia ÚOOÚ by bolo vhodné sa zamerať na kompetentnosť a procesné 

riadenie. Celý projekt sa nesie v duchu kompetentnosti a to ako dovnútra, tak aj navonok. 

Myslím si, že tu nie sú dve oblasti, pri ktorých je možné povedať, že toto by sa urobilo najskôr 

alebo že by bola niektorá časť omnoho dôležitejšia. Mám za to, že je potrebné postupovať 

manažérskym nástrojom rozdelenia úloh do mriežky podľa dôležitosti a urgentnosti. V rámci 

multitaskingu je manažér zodpovedný, aby sa viacero úloh robilo naraz aje jeho úlohou ich 

vedieť koordinovať. 

Druhou oblasťou smerom dovnútra by bola zmena na procesné riadenie. Základom procesného 

riadenia v úrade by bola identifikácia zainteresovaných subjektov, analýza ich zainteresovanosti 

a pripravenosti na realizáciu procesného riadenia. Stanovenie cieľov a identifikácia zdrojov. 
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Nastavenie stratégie a vnútorného plánu s kontrolnými míľnikmi. Vlastná kontrolná činnosť musí 

byť dynamická, nie je možné, aby životný cyklus kontroly zabezpečenia ochrany údajov trval 

niekoľko mesiacov, dokonca viac ako rok. Môže sa jednať o stav akútneho ohrozenia bezpečnosti 

údajov a preto kontrolná činnosť musí byť pružná , čo najskôr ukončená s dôrazom na prijatie 

nápravných a preventívnych opatrení. 

Zvýšenie kompetentnosti, je nutné aby zamestnanci úradu vnímali problematiku ochrany 

osobných údajov komplexne, nie len ako zabezpečenie súladu v oblasti dokumentovaných 

informácií, ale aj reálneho technického a procesného zabezpečenia osobných údajov. 

Inšpektori sa stále zameriavajú na kontrolnú činnosť dokumentácie. Z dôvodu absencie znalostí 

procesného a technického zabezpečenia je ich činnosť nepostačujúca na skutočné 

identifikovanie hrozieb pri spracovaní osobných údajov. To znamená reštandardizovať a 

manualizovať kontrolnú činnosť zároveň s vysvetlením, v čom je zmysel ochrany osobných 

údajov. V situácii, kedy dokonca zamestnanci Úradu tápajú a vyhľadávajú si informácie, ktoré 

by mali nevyhnutne mať v pracovnom manuály,je potrebné naozaj rýchlo konať. 

V rámci vystupovania Úradu na ochranu osobných údajovú smerom navonok mám za to, že je 

potrebné opätovne zdôrazniť kompetentnosť. Smerom navonok by bolo žiadúce a legislatívne to 

je zakotvené, aby Úrad zabezpečil možnosť auditovania a podporu kódexov. 

Napriek tomu, že je zadanie len 2 kľúčové priority nedá mi aby som nespomenul, že práve v 

tejto oblasti sú kľúčové priority všetky. Najdôležitejšie laicky povedané, aby Úrad zbytočne 

nevymýšľal koleso. Prestať, tak ako v mnohých iných odvetviach, robiť gold plating. Teda 

zamerať sa na tú reálnu slobodu a účel a nie šikanovanie jednotlivých strán. Ochrana osobných 

údajov nemá byť o pokutách, ale o zabezpečení údajov. Tento účel je treba naplniť a všetko 

tomuto podriadiť a to za použitia čo najmenších zásahov do iných práv. 

Som názoru, že poradenská služba Úradu na ochranu osobných údajov by priniesla 

omnoho lepšie naplnenie účelu, viac peňazí a väčšiu vôľu povinných, dotknutých aj 

zúčastnených osôb zúčastňovať sa na ochrane OU a zároveň by aj naplnila rýchlejšie účel 

zákona a nariadenia. 

Priority komunikované navonok by boli inštitút auditu, podpora kódexov, akreditácia, dôležitosť 

ochrany osobných údajov, nestrašiť, ale vytvoriť rámec na ochranu. 

Audit 
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Veľké spoločnosti a inštitúcie majú potrebu vnútorného uistenia sa, či spracovanie osobných 

údajov je v súlade s GDPR a či neexistujú riziká ohrozenia bezpečného spracovania osobných 

údajov. 

Tento spôsob uistenia nie je v dnešnej dobe možný. ÚOOÚ podľa zákona by mal akreditovať 

audítorov na výkon auditu GDPR. Audit by mal zabezpečiť potvrdenie, že spoločnosť je v súlade 

s požiadavkami GDPR a spoločnosť získa pečať garancie súladu. To môže predstavovať uistenie 

spoločnosti, ale aj môže byť prostriedkom konkurenčnej výhody na trhu. 

Zastavenie tohto procesu je nesprávnym rozhodnutím, že akreditačný orgán bude ÚOOÚ. Zo 

samotného princípu úrad nie je kompetentný ako akreditačný orgán. Takúto autoritu v štáte má 

len Slovenská národná akreditačná služba (SNAS), podobne ako v CR Český institut pro 

akreditaci, o.p.s. (ČIA) 

Podpora kódexov 

Uchopiteľnosť aplikovania GDPR nie je triviálna záležitosť a jej aplikovanie sa diametrálne líši 

podľa sektorov hospodárstva. Preklenutie týchto aplikačných prístupov mal uľahčiť Kódex, 

ktorý mal prispieť k správnemu uplatňovaniu GDPR, pričom brať do úvahy osobitné črty 

jednotlivých sektorov v prostr~í mikropodnikov, malých a stredných a veľkých podnikov. 

Tento Kódex má zároveň prispieť k zjednodušeniu výkladu GDPR pre konkrétny sektor. 

Tento spôsob podľa všetkého na Slovensku nebol podporovaný. Aplikovateľnosť tejto pomoci 

je zrejmá v tom, že existuje vypracovaný a schválený jediný kódex a to advokátskej komory!!! 

Kompetentnosť DPO 

Oddiel 4 Zodpovedná osoba článok 37 Určenie zodpovednej osoby 

1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu v každom prípade, keď: 

a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri 

výkone ich súdnej právomoci; 

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, 

ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické 

monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo 

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných 

kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov 

týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10. 
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Zodpovedná osoba by mala v spoločnosti poskytovať poradenstvo, mala by kontrolovať súlad 

s požiadavkami ale mala by taktiež riešiť špecifické úlohy 

Článok 25 GDPR. Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov 

So zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext 

a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré 

spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ v čase určenia 

prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania prijme primerané technické a 

organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné zavedenie 

zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, a začlení do spracúvania nevyhnutné záruky 

s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb. 

Prevádzkovateľ vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že 

štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel 

spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah 

ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Konkrétne sa takýmito opatreniami 

zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné 

neobmedzenému počtu fyzických osôb. 

Z tohto plynie, že Zodpovedná osoba (DPO) by mala byť kompetentná pre požadované činnosti 

s definovaným znalostným štandardom. 

V realite sú dosadzovaní na pozíciu DPO napríklad učitelia s najnižším úväzkom alebo 

zamestnanci v dôchodkovom veku. 

Prenesenie zodpovednosti na DPO bez zabezpečenia kompetentnosti prináša skôr pocit klamlivej 

istoty ako garancie za ochranu osobných údajov 

K odbornej časti som sa priebežne vyjadroval vyššie, preto len na doplnenie: 

K legislatíve v SR týkajúcej sa ochrany osobných údajov by som mal zopár návrhov tak, ako 

som už uviedol vyššie, najhorší je goldplating, ktorý je zvlášť problémom v takej dôležitej, 

zložitej a komplexnej problematike, akou je GDPR. Navrhoval by som preto celý zákon prerobiť 

tak, aby zodpovedal nariadeniu GDPR a z minulých období a z právnych aktov SR použiť len to, 

čo je nevyhnutné. Musí to však zohľadňovať špecifikácie právne, kultúrne alebo iné hodné 

osobitného zreteľa a nemôže to zaťažovať nikoho and rámec platného Nariadenia GDPR. 

Identifikujem ako legislatívnu otázku zbytočné zavádzanie obmedzení, hoci nariadenie GDPR 

to neukladá a návrh na riešenie vypracovať návrh na nový zákon, ktorý zohľadní doterajšie 
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skúsenosti a problematiku GDPR, ktorý bude lepšie preložený a bude naozaj aj zodpovedať 21. 

storočiu, technologickému pokroku a účelu zákona o ochrane údajov. 

Vyjadrenie úradu o nedostatočp.ej kapacite na právnu analýzu je podľa môjho názoru priznanie 

sa k neschopnosti, pretože kapacitne a odborne sa na Úrade nájdu ľudia, ktorí by to v primeranom 

čase dokázali. Nedostatočná úprava špecifických oblastí spracovávania, kde GDPR vymedzuje 

oblasti sú síce v manuály preloženom do slovenčiny, ale nie sú v zákone, ani aplikačnej 

vyhláške. Jednoducho povedané, v zákone upravujeme už legislatívne upravené v Nariadení 

GDPR platnom a účinnom v pôvodnom znení a to, čo by sme mali upraviť, neupravujeme 

a najkompetentnejší orgán údajne nemá dostatočné kapacity na vypracovanie legislatívnej 

analýzy a odstránenie zmätočných odkazov na neplatné zákony a právne akty. 

Doterajšiu dozornú úroveň dozornej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov mi neprináleží 

hodnotiť. Nakoľko mám za to, že problém nefunkčnosti GDPR nezávisí výlučne od dozornej 

činnosti Úradu. Nechcem hodnotiť osobu alebo organizáciu ako celku, ktorej rozhodnutia 

nezáležia len od nej samotnej. Myslím si, že objektívne skutočnosti zapríčinili súčasnú úroveň 

a je veľmi dôležité, že nast~va zmena minimálne v podobe obsadenia predsedu Úradu 

a transparentného výberového konania. Nedá sa objektívne posúdiť dozorná činnosť, nakoľko sú 

tu okolnosti vylučujúce reálnu zodpovednosť za výkon takejto činnosti. 

Zastávam názor, že sú tu vážne problémy, ktoré ÚOOÚ ako dozorný orgán môže vyriešiť 

a zlepšiť zabezpečenie ochrany osobných údajov a to je mojím cieľom. Na to, aby sa dala táto 

oblasť zhodnotiť, je nutné disponovať viacerými podrobnejšími informáciami. Vidím však 

priestor na zlepšenie a jednoznačnú nápravu toho, aby Úrad poskytoval právriu istotu v konaní 

a zabezpečil audit GDPR, a podporu kódexov, zjednodušil prístup subjektov k reálnej ochrane 

a zlepšil celkovú ochranu osobných údajov na Slovensku 

Na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernemtu dostal Úrad 4276620,28 EUR a za 

rok sa viditeľne neposunul, čo je spôsobené práve nekompetentnosťou ako aj právnou neistotou 

vo vedení Úradu. Zástupca nemôže rozhodnúť koncepčne, keď nemá ani tušenie, dokedy bude 

Úrad viesť. 

GDPR je veľmi komplexná a rozsiahla problematika a malo by byť úlohou Úradu na ochranu 

osobných údajov aby ju dokázal čo najlepšie realizovať, zabezpečiť a kontrolovať. To je 

najdôležitejšou úlohou Úradu. Aby zabezpečil skutočnú ochranu údajov. 

Zadanie na projekt tak, ako bolo, vnímam ako odporúčanie a týmto som ho zodpovedal. Podľa 

môjho názoru sa niektoré činnosti prekrývajú a aj z uvedeného dôvodu by som pristúpil k SWOT 
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analýze, ktorá pokrýva viacero problémov Úradu a môže byť východiskom pri riešení 

problematiky a v jej zmysle by som postupoval ako predseda ÚOOÚ. 
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Už len skutočnosť, že by Úrad riadila osoba, ktorá má záujem a zaoberá sa problematikou naprieč 

viacerými odbormi a má vedomosti z právnej , technologickej a bezpečnostnej oblasti, 

manažérske zručnosti, chuť a vôľu, by napomohla posunúť úrad na potrebnú úroveň. V mojom 

projekte je veľakrát spomenutá kompetentnosť, tento pojem zahŕňa viacero atribútov a to je 

hlavným prínosom v mojom prípade ako kandidáta na predsedu ÚOOÚ. Určite to ocenia všetky 

zainteresované strany, počnúc nakupujúcim na eshope, cez veľké nadnárodné firmy a štátne 

inštitúcie a orgány EU, končiac samozrejme aj spokojnými zamestnancami. 
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