
 

 

Zákon o základných identifikátoroch – stanovisko Slovensko.Digital 
5.6.2019 

 

Ministerstvo vnútra SR predložilo 16.5.2019 do pripomienkovania návrh zákona o základných 

identifikátoroch a fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tento návrh zákona prináša zásadné zmeny do identifikácie fyzických osôb, a to najmä v prostredí 

verejnej správy. 

Keďže k návrhu tohto zákona nebola vedená žiadna odborná diskusia, okrem konkrétnych 

pripomienok k paragrafovému zneniu návrhu zákona tu uvádzame sumárne stanovisko za združenie 

Slovensko.Digital: 

1. Zavedenie bezvýznamového identifikátora (BIFO) 

 zavedenie BIFO považujeme za správny krok, keďže RČ je potrebné v dlhodobom 

horizonte nahradiť 

 považujeme za správne, že BIFO bude na všetkých dokladoch a verejných listinách (§5.3, 

§9.2) 

 mechanizmus postupného prechodu z RČ na BIFO bude náročný, je správne že je 

rozložený na 10 rokov počas ktorých budú súbežne používané RČ aj BIFO (§19, IX) 

 možnosť spracúvať BIFO „iba ak je to nevyhnutné“ (§5.2) považujeme za správny 

z hľadiska ochrany osobných údajov 

 je správne, že BIFO má byť bezvýznamový identifikátor 

Skladbu BIFO ako „náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom” (§3.a) 

považujeme za zásadne nevhodnú, keďže 

  bude sa mýliť s RČ, niektoré BIFO prejdú kontrolou pre RČ, nie je možné vylúčiť 

existenciu rovnakého BIFO aj RČ 

  nie je možné jednoducho kontrolovať valídnosť BIFO – neobsahuje kontrolné číslice ani 

kontrolný mechanizmus 

 viaceré BIFO môžu byť veľmi podobné, napr. sa môžu líšiť aj iba v jednej cifre o 1 

  nevidíme zmysel v kryptografickom generovaní BIFO, vzhľadom na nepotrebnosť 

sektorových identifikátorov (viď. 2) 

Preto žiadame, aby BIFO: 

 bolo jednoducho odlíšiteľné od RČ, napr. tak, že bude obsahovať rôzny počet cifier ako 

RČ, alebo bude obsahovať písmeno/písmená 

 obsahovalo kontrolný mechanizmus, ktorý komukoľvek umožňuje vykonať základnú 

kontrolu na jeho validitu 

 BIFO boli generované tak, aby bolo minimalizované zadanie iného valídneho BIFO 

omylom, napr. „preklepom“ – za vhodné považujeme zvoliť niektorú štandardnú metriku 

na úrovni súčasného poznania teórie kódovania, špecificky napr. vyžadovať pre každú 

dvojicu BIFO minimálnu Hammingovu vzdialenosť 2 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/375
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/375


 

2. Zavedenie sektorových identifikátorov 

 jediné odôvodnenie pre zavedenie sektorových identifikátorov v súvisiacej dokumentácii 

je vágna argumentácia „bezpečnosťou“, pričom ako jediný scenár kde by aj reálne bola 

zvýšená bezpečnosť je ak by útočník mohol voľne disponovať databázami viacerých OVM 

– čomu je možné efektívne zabrániť inými, menej nákladnými opatreniami 

 aj sektorová organizácia bude musieť BIFO používať, najmä pri kontakte s dotknutou 

osobou, pri vydávaní a prijímaní listín, atď., preto predpokladané benefity v oblasti 

bezpečnosti budú prekonané vysokými nákladmi pri zložitej práci s identifikátormi, 

neistotou (register obsahuje iné údaje ako listina) a vysokým rizikom chýb 

 v posledných rokoch je práve realizovaný opačný trend ako je zámer návrhu zákona – 

informačné systémy OVM sa majú čo najviac prepájať (v medziach zákona), pre realizáciu 

tohto zámeru je kľúčová existencia jednoducho použiteľného univerzálneho 

identifikátora fyzickej osoby 

 zavedenie sektorových identifikátorov a zákaz používať BIFO pre sektorové organizácie 

preto považujeme za nákladný a zbytočný 

 návrh zákona je taktiež v rozpore s dokumentom SP Manažment údajov, v ktorom sa 

uvádza „prehodnotenie plánu implementácie sektorových identifikátorov, najmä vo 

väzbe na ciele a metódy zdieľania údajov verejnej správy“ a  „použitie sektorových 

identifikátorov spôsobom, ktorý uprednostňuje spoločný sektor pre celú verejnú správu, 

pričom nové sektory môžu byť založené v prípade odôvodnených výnimiek. Systém 

segmentov sa určí na základe zoznamu segmentov, ktorý odôvodnený cost-benefit 

analýzou a analýzou rizík.“ 

Preto žiadame zavedenie sektorových identifikátorov zo zákona vypustiť. 

 

3. Ostatné 

 žiadame doplniť skutočnú analýzu nákladov vyvolaných týmto návrhom zákona, tak vo 

verejnej správe, ako aj v podnikateľskej sfére 

 žiadame podrobne popísať postup prechodu na dodržiavanie tohto zákona pre OVM 

a jeho register v ktorom sú evidované aj RČ, špecificky ako príklad žiadame použiť 

kataster nehnuteľností 

 žiadame poriadne analyzovať, ktoré zákony a ako bude potrebné zmeniť v súvislosti 

s týmto zákonom 

 žiadame jednotlivé koncepty týmto zákonom vytvárané oveľa dôkladnejšie 

prediskutovať, napr. na tejto téme venovanom seminári 

 

V zmysle tohto stanoviska podávame k zákonu nasledovné pripomienky: 

Pripomienka k celému zákonu 

Zásadná pripomienka 

Žiadame k zákonu vypracovať legislatívny zámer, ktorý prejde verejným medzirezortným 

pripomienkovým konaním a na základe výsledkov pre legislatívny zámer znova predložiť návrh 

zákona do medzirezortného pripomienkového konania. 

Odôvodnenie: 

Návrh tohto zákona obsahuje zásadne nové povinnosti pre každého kto používa všeobecne 

použiteľný identifikátor fyzickej osoby, obzvlášť pre navrhované „sektorové subjekty“. Vykonávanie 



 

tohto zákona, tak ako je navrhnutý, bude vyžadovať podstatné zmeny množstva informačných 

systémov a taktiež zákonov, čo bude vyžadovať enormné finančné náklady. Pri tom však predkladateľ 

zákona nevytvoril k zákonu legislatívny zámer a taktiež nevykonal žiadnu aktivitu, ktorá by 

umožňovala zapojenie verejnosti, odbornej verejnosti, alebo orgánov verejnej správy, do procesu 

tvorby zákona. Tento postup považujeme za rozporný s pravidlami tvorby právnych predpisov v SR. 

Zároveň chceme upozorniť, že na odbornú diskusiu o pripravovaných aktivitách informatizácie 

verejnej správy existuje cca.20 pracovných skupín zriadených na ÚPPVII, ktorých členom je aj 

predkladateľ návrhu tohto zákona, pričom v žiadnej z týchto pracovných skupín tento zákon, ani jeho 

zámer nebol detailnejšie diskutovaný. 

--- 

Pripomienka k celému zákonu 

Zásadná pripomienka 

Žiadame zo zákona vypustiť časť týkajúcu sa používania sektorových identifikátorov. Ide najmä 

o vypustenie §3 ods.1 písm.b) a c), §3 ods.2 písm. b), f) až j), §8 ods.2-5, §12, §16 ods.5, a vypustenie 

všetkých formulácií týkajúcich sa jednoznačného identifikátora, sektorového identifikátora 

a interného identifikátora. Formulácie obsahujúce „základné identifikátory“ je potrebné zmeniť na 

„bezvýznamový identifikátor“. 

Odôvodnenie: 

Z návrhu zákona, ani z dôvodovej správy nie je jasné, prečo je potrebné alebo vhodné zaviesť 

extrémne zložitý spôsob identifikácie fyzických osôb v kľúčových registroch/evidenciách verejnej 

správy. Implementácia systému sektorových identifikátorov bude vyžadovať extrémne náklady (podľa 

odhadu diskutovaného v PS K9.4 Lepšie údaje ÚPVII môže ísť až o 250 miliónov Eur).  

Zároveň, ak by v IS orgánu verejnej moci boli uvedené iné údaje, ako sú na listinách z ktorých tieto 

údaje boli získané, a taktiež iné údaje ako na listinách ktoré sú z príslušného registra alebo evidencie 

vydávané, viedlo by to k zásadnému zníženiu spoľahlivosti registrov a evidencií verejnej správy a tým 

aj k zásadnému ohrozeniu právnej istoty pri spracúvaní údajov verejnej správy. 

Zamestnanec orgánu verejnej správy, ktorý údaje do registra/evidencie vkladá, by takto nemohol 

garantovať správnosť zapísaných údajov, keďže tieto by boli počas ukladania do IS zmenené, ba čo 

viac, zmenené technickým komponentom, ktorý nemá správca registra plne pod vlastnou kontrolou. 

Uvedené platí analogicky aj pre používanie registrov/evidencií a vytváranie výstupov z nich. 

Ďalej pre už existujúce údaje zapísané do registrov/evidencií častokrát nie je možné predpokladať 

jednoduchý mechanizmus „odstránenia“ rodného čísla a jeho nahradenia iným identifikátorom, a to 

jednak vzhľadom na vedenie registrov/evidencií podľa osobitných zákonov, a taktiež z dôvodu 

ochrany integrity údajov v nich obsiahnutých. 

Súčasne s tým, v posledných 10 rokoch sa v rámci správy údajov verejnej správy uplatňuje prístup čo 

najtesnejšieho spojenia registrov/evidencií (v rámci medzí daných zákonom), ako je možné vidieť 

v zákone o eGovernmente, realizácii konceptu 1x a dosť, zákone proti byrokracii atď. Táto idea je 

v priamom rozpore s dôvodmi uvádzanými pri návrhu zavedenia sektorových identifikátorov. 

Ak ako hlavný dôvod je uvedená požiadavka na ochranu databáz orgánov verejnej správy, je 

evidentné, že tak ako doteraz táto ochrana je zabezpečovaná inými, menej nákladnými 

prostriedkami. Ako príklad pre realizáciu požiadaviek na obzvlášť zvýšenú úroveň dôvernosti dávame 

do pozornosti bezpečnostné opatrenia implementované v systéme eHealth, napr. oddelenie uloženia 

klinické a lokačných (identifikačných) údajov. 



 

Z uvedených dôvodov považujeme návrh zavedenia sektorových identifikátorov za neodôvodnený a 

neúmerne nákladný. 

--- 

Pripomienka k názvu zákona 

Zásadná pripomienka 

Žiadame názov zákona zmeniť nasledovne: „ZÁKON z .... 2019 o bezvýznamovom identifikátore 

fyzickej osoby a doplnení niektorých zákonov“ 

Odôvodnenie:  

Vzhľadom na vypustenie sektorových identifikátorov, a taktiež formulácie „základné identifikátory“ 

(viď. ostatné pripomienky), nie je vhodné túto formuláciu použiť v názve zákona. 

--- 

Pripomienka k §3 ods.1 písm.a) 

Zásadná pripomienka 

Žiadame §3 ods.1 písm.a) zmeniť nasledovne: „a) bezvýznamový identifikátor, ktorý je jedinečný pre 

každú fyzickú osobu (ďalej len „bezvýznamový identifikátor“),“ 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom na vypustenie sektorového a jednoznačného identifikátora (viď. ostatné pripomienky) 

nedáva zmysel požiadavka na „generovanie kryptografickým kľúčom“, navyše táto požiadavka opisuje 

špecifické technické riešenie, ktoré nie je dôvod uvádzať v zákone. Nesúhlasíme s tým, aby BIFO bolo 

„náhodné desaťmiestne číslo“, keďže takto bude ľahko omylom zameniteľné s rodným číslom – 

dokonca každé rodné číslo môže byť valídnym BIFO, a taktiež takto nebude možné jednoducho overiť 

správnosť BIFO. 

--- 

Pripomienka k §4 

Zásadná pripomienka 

Žiadame vypustiť §4 a namiesto zriadenia nového registra zaradiť bezvýznamový identifikátor fyzickej 

osoby do registra fyzických osôb. 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom na zrušenie používania sektorových identifikátorov (viď. ostatné pripomienky) je existencia 

špeciálneho registra výlučne na evidenciu bezvýznamového identifikátora nepotrebná a nákladná. 

--- 

Pripomienka k §5 ods.2 

Zásadná pripomienka 

Žiadame poslednú vetu zmeniť nasledovne: „Bezvýznamový identifikátor je všeobecne použiteľným 

identifikátorom podľa osobitného predpisu 8). 

Odôvodnenie:  

Zákaz zverejňovania všeobecne použiteľného identifikátora je už uvedený v §78 ods.4 zákona 

č.18/2018, na ktorý sa aj táto veta odkazuje. V zákone č.18/2018 je pritom vhodnejší na upravenie 

režimu používania identifikátora z dôvodu ochrany osobných údajov a súkromia, a aj v ňom uvedené 

pravidlá sú detailnejšie. 

--- 



 

Pripomienka k §5 ods.4 

Zásadná pripomienka 

Žiadame vypustiť §5 ods.4. 

Odôvodnenie:  

Zákaz používania BIFO v IS v pôsobnosti sektorového subjektu je založený na návrhu, aby v tomto IS 

bol používaný sektorový identifikátor, čo však žiadame zo zákona vypustiť, viď. ostatné pripomienky.  

Zároveň, ak by v IS orgánu verejnej moci boli uvedené iné údaje, ako sú na listinách z ktorých tieto 

údaje boli získané, a taktiež iné údaje ako na listinách ktoré sú z príslušného registra alebo evidencie 

vydávané, viedlo by to k zásadnému zníženiu spoľahlivosti registrov a evidencií verejnej správy a tým 

aj k zásadnému ohrozeniu právnej istoty pri spracúvaní údajov verejnej správy. 

Zamestnanec orgánu verejnej správy, ktorý údaje do registra/evidencie vkladá, by takto nemohol 

garantovať správnosť zapísaných údajov, keďže tieto by boli počas ukladania do IS zmenené, ba čo 

viac, zmenené technickým komponentom, ktorý nemá správca registra plne pod vlastnou kontrolou. 

Uvedené platí analogicky aj pre používanie registrov/evidencií a vytváranie výstupov z nich. 

Ďalej pre už existujúce údaje zapísané do registrov/evidencií častokrát nie je možné predpokladať 

jednoduchý mechanizmus „odstránenia“ rodného čísla a jeho nahradenia iným identifikátorom, a to 

jednak vzhľadom na vedenie registrov/evidencií podľa osobitných zákonov, a taktiež z dôvodu 

ochrany integrity údajov v nich obsiahnutých. 

--- 

Pripomienka k §5 ods.5 

Zásadná pripomienka 

Žiadame vypustiť §5 ods.5 

Odôvodnenie:  

Pravidlá ochrany osobných údajov, vrátane požiadaviek na riešenie bezpečnosti, sú už detailne 

uvedené v zákone č.18/2018 a taktiež v nariadení GDPR. 

--- 

Pripomienka k §13 

Zásadná pripomienka 

Žiadame vypustiť §13 

Odôvodnenie:  

Pravidlá ochrany osobných údajov, vrátane požiadaviek na mlčanlivosť, sú už detailne uvedené 

v zákone č.18/2018 a taktiež v nariadení GDPR. 

--- 

Pripomienka k §16 ods.2 

Zásadná pripomienka 

Žiadame vypustiť §16 ods.2 

Odôvodnenie:  

Plošné zavedenie povinnosti súčinnosti, vzťahujúce sa aj na fyzické a právnické osoby predstavuje 

zásadný zásah do ich základných práv, ktorý nie je nijako špecificky odôvodnený, a preto ho 

považujeme za protiústavný. 

--- 



 

Pripomienka k doložke vplyvov 

Zásadná pripomienka 

Žiadame v doložke vplyvov vyčísliť odhad skutočných nákladov potrebných na implementáciu tohto 

zákona, vo verejnej správe a taktiež aj v súkromnej sfére. 

Odôvodnenie:  

Implementácia tohto zákona, najmä ak by nebola odstránená povinnosť používať sektorové 

identifikátory, bude znamenať zásadné zmeny v mnohých informačných systémoch. Prechod 

z rodného čísla na iný identifikátor sa bude týkať aj súkromnej sféry. Bez toho aby boli analyzované 

a uvedené skutočné odhadované náklady na zavedenie tohto zákona nie je možné zodpovedne 

posúdiť jeho dopady v rámci schvaľovania Vládou SR ani v Národnej rade SR. 

--- 

Pripomienka k dôvodovej správe 

Zásadná pripomienka 

Žiadame v dôvodovej správe detailne analyzovať a popísať odôvodnenie návrhu zaviesť sektorové 

identifikátory, vrátane analýzy nákladov a prínosov tohto prístupu. 

Odôvodnenie: 

Návrh zavedenia sektorových identifikátorov znamená podstatnú zmenu v mnohých 

registroch/evidenciách verejnej správy. Pritom dodnes neexistuje žiaden analytický materiál, ktorý by 

potrebu, alebo výhodnosť takejto zmeny popisoval. Potreba vzniku takejto analýzy je taktiež 

predpísaná v dokumente NKIVS/ Strategická priorita Manažment údajov, ktorý je pre predkladateľa 

návrhu zákona záväzný. 


