
   
 
Bratislava, 14.5.2020 

Vážení kolegovia,  
 
v mene organizácií MEMO 98, Nadácia otvorenej spoločnosti a Digitálna inteligencia by sme Vás radi 
pozvali na webinár s názvom “Lex corona – súkromie vs. bezpečnosť”: diskusia k téme osobnej slobody 
a súkromia v čase pandémie, ktorý sa uskutoční v piatok 15. mája 2020 od 10:00 do 12:00 
prostredníctvom aplikácie ZOOM. 
 
V súvislosti so schválením špeciálneho „Lex corona“ (zákon č. 62/2020 Z.z. niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) sa veľa diskutovalo o posilnenej úlohe štátu. Tento zákon dáva štátu 
právo využívať dáta od mobilných operátorov, ktoré mohol doteraz dostať len so súhlasom súdu. Podľa 
zákona by tak štát disponoval údajmi o pohybe mobilov, nie však v spojení s konkrétnym používateľom 
mobilu či telefónnym číslom, pričom anonymizované dáta chce štát zhromažďovať na účely vytvorenia 
neverejnej elektronickej mapy, ktorá má okrem iného ukázať pohyby obyvateľov.  
 
Štát bude môcť údaje zisťovať aj neanonymne. Pôjde o ľudí pozitívne testovaných na COVID-19 a na 
základe ich súhlasu sa použijú lokalizačné dáta od operátorov, ktoré im pomôžu si spomenúť, kde sa vo 
vymedzenom časovom úseku pohybovali a s kým sa stretli. Úrad verejného zdravotníctva SR na základe 
týchto údajov vytvorí zoznam potenciálne infikovaných osôb a tí budú prednostne testovaní. Ide teda o 
podobný model, aký platí v Českej republike, kde funguje na báze dobrovoľnosti. 
 
Hoci sledovanie mobilov koalícia zmiernila, je otázne, či ľudia môžu neudeliť súhlas so zberom 
lokalizačných údajov u svojho operátora. Dotknuté osoby nemusia byť ani osobitne upozornené, že ich údaje 
boli odovzdané štátu. V zákone ostali len všeobecné informačné povinnosti operátorov, pričom dohľad nad 
odovzdaním údajov nevykonáva súd. Aj preto vznikajú otázky, či sú nové ustanovenia v súlade s ústavou 
a právom Európskej únie (EÚ) keďže novela umožňuje štátu potenciálne veľmi široký prístup k dátam. 
O tom, ako sa podobné zákonné úpravy riešia v iných krajinách EÚ, či je súčasná situácia dostatočným 
dôvodom na takýto zásah štátu do súkromia, kde je deliaca čiara v tom, čo by o nás štát mal vedieť 
a o ďalších otázkach budú diskutovať experti na danú problematiku s predstaviteľmi vlády SR.  
 
Hlavným cieľom webinára je iniciovať odbornú diskusiu na danú tému, ktorá je v kontexte 
odsúhlasených zmien dôležitá pre lepšie informovanie občanov o tom, aké sú ich práva a povinnosti. 
Účastníkmi webináru budú medzinárodní a domáci experti, predstavitelia vlády, žurnalisti, akademická obec 
a zainteresované mimovládne organizácie. V prílohe môžete nájsť agendu. V prípade záujmu sa prosím 
zaregistrujte na 
https://docs.google.com/forms/d/1xjBybV_8PB_R0IPIjWGQzwGiLeu8jeQHyYYna0D6IWk/edit, alebo 
potvrďte svoju účasť Ivanovi Godárskemu na ivang@memo98.sk. Následne Vám pošleme link na 
pripojenie. 

Ďakujeme a s pozdravom, 
   
Rasťo Kužel        Andrea Cox 
výkonný riaditeľ       riaditeľka 
MEMO 98       Digitálna inteligencia 
 
Ján Orlovský  
výkonný riaditeľ 
Nadácia otvorenej spoločnosti 


