
      

 

 
PROEKO s.r.o. 

Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084 

E-mail: proeko@proeko.sk 
Web: www.proeko.sk 

 

 

 
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: 

 

ONLINE: Anonymizácia osobných údajov                      
a obchodného tajomstva pri zverejňovaní  
zmlúv v zmysle novely Infozákona 
 
 
 
 
 
 
 

1. marca 2023               09:00 – 12:00 hod. 

 

 
Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám 
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz 
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte 
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť 
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

 
 

 

Lektor:  
 

JUDr. Jakub Pavčík 
 
Dlhodobo sa venuje problematike ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Je 
spoluzakladateľom a konateľom spoločnosti osobnyudaj.sk a zastáva tiež funkciu viceprezidenta 
Národnej asociácie na ochranu osobných údajov. V súčasnosti pôsobí zároveň ako zodpovedná osoba 
pre viacerých prevádzkovateľov nielen z verejného, ale aj súkromného sektora. Rovnako pomáha 
prevádzkovateľom dosahovať súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho sa 
venuje lektorskej a publikačnej činnosti. 
 

 
 

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme. 

mailto:proeko@proeko.sk


Povinné zverejňovanie zmlúv stále prináša množstvo nástrah. Anonymizácia 
osobných údajov a ochrana informácií sú obvyklým zdrojom nejasností.  
 

Povinné subjekty často nevedia, čo je potrebné „začierniť“, čo ponechať v texte zmluvy 
a čo musí byť v metadátach, inak zmluva neplatí. Ako postupovať v tejto oblasti, aby 
nedošlo k porušeniu právnych predpisov? Môžeme napr. zverejniť meno zástupcu 
dodávateľa? Musíme anonymizovať adresu alebo ako vykonávať anonymizáciu z 
hľadiska formátu? A čo robiť, keď dodávateľ tvrdí, že zmluva obsahuje jeho obchodné 
tajomstvo. 
 

Využite praktické odporúčania od experta a vyhnite sa zbytočným problémom, či 
nežiadúcim sankciám. 
 
Cieľom seminára je objasniť pravidlá anonymizácie osobných údajov po formálnej aj 
obsahovej stránke a odporučiť, ako postupovať v prípade obchodných tajomstiev a 
iných citlivých informácií v zmluvách. 
 
Seminár je určený pre každý subjekt, ktorý je tzv. povinnou osobou - štát, mestá, 
obce, kraje, ich príspevkové organizácie a firmy, vedecké výskumné inštitúcie, školy, 
štátne a národné podniky, zdravotné poisťovne a ďalšie právnické osoby, v ktorých má 
štát alebo samospráva väčšinovú majetkovú účasť.   
 

 

 PROGRAM 
 

1. Povinné zverejňovanie 
• právna úprava 
• povinné osoby 
• spôsob zverejňovania 
• povinne zverejňované informácie a zmluvy 
• otvorené dáta a opakované použitie informácií verejného sektora  

2. Osobné údaje 
• osobné údaje v predmete zmluvy 
• osobné údaje v texte zmluvy 
• osobné údaje strany - živnostníka 
• právo na informácie vs. ochrana osobných údajov 
• následky porušenia ochrany osobných údajov 

3. Obchodné tajomstvo 
• osobné údaje ako aktíva organizácie 
• obchodné tajomstvo v predmete zmluvy 
• know-how v texte zmluvy 
• právo na informácie vs. ochrana obchodného tajomstva 

4. Teória v praxi 
• príklady správneho a nesprávneho zverejňovania 



• podmienky obmedzenia zverejnenia 

5. Priestor na otázky 
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
 

ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet 
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá). 

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. 
Ak je to možné, odporúčame Vám nainštalovať si aplikáciu ZOOM do Vášho počítača, 
ale pripojiť sa na seminár je možné aj cez internetový prehliadač (Chrome, Firefox,...), 
bez potreby inštalácie aplikácie ZOOM. 

Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze: https://zoom.us/test 

Otázky môžete počas online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom 
čase.  

Pred konaním seminára (1 - 2 pracovné dni vopred) Vám bude zaslaný e-mail s bližšími 
informáciami o mieste a čase konania seminára, v prípade online semináru inštrukcie 
na prihlásenie, spolu s pracovnými materiálmi v elektronickej forme. V prípade, že túto 
správu nenájdete vo Vašej doručenej pošte pred konaním seminára, prosím, 
skontrolujte si aj priečinok ako Spam, Reklamy, či Nevyžiadaná pošta vo Vašej e-mailovej 
schránke. V opačnom prípade nás, prosím, neváhajte kontaktovať. 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

  08:30 – 09:00   Technická príprava účastníkov na online prezentáciu 
  09:00 – 12:00  Odborný program  

 
INFORMÁCIE:   Mgr. Andrej Paholík 

tel.: 0905 012 084 
e-mail: proeko@proeko.sk 

 
PRIHLASOVANIE: Prihlásiť sa môžete online cez prihlasovací formulár na 

našej webovej stránke: www.proeko.sk/seminare alebo 
vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto 
pozvánky) zašlite e-mailom alebo poštou najneskôr 5 dní 
pred začiatkom seminára. Následne Vám zašleme 
potvrdenie o registrácii na uvedenú kontaktnú adresu.  

 

 

https://zoom.us/test
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ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
  

ORGANIZÁTOR:   PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06 
IČO: 35900831       DIČ: 2021906678       IČ DPH: SK2021906678  
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B 

 
 

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 

 89,- € s DPH  
 

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady 
a DPH. 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi (možnosť výberu 
je na Vás): 

1. Vopred ako zálohovú platbu pred konaním seminára na základe platobných údajov 
uvedených v tejto pozvánke. Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad 
pre zálohovú platbu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu (nulovú) faktúru Vám 
zašleme elektronicky po konaní semináru. Variabilný symbol = dátum konania seminára 

 

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140 

SWIFT: TATRSKBX  
    Seminár 01.03.2023 - Variabilný symbol: 1032023 

 
2. Po konaní semináru na základe riadnej faktúry. Riadnu faktúru Vám zašleme 
elektronicky po konaní semináru. Variabilný symbol = číslo faktúry 

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, správny variabilný symbol, ktorým je dátum 
konania seminára/číslo faktúry. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu 
platbu identifikovať. 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky 

Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah 
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu seminára, zmenu 
termínu (presun seminára na iný termín), miesta konania alebo zrušenia seminára. O 
týchto zmenách budú prihlásení účastníci včas informovaní prostredníctvom e-mailu 

http://www.proeko.sk/podmienky


alebo telefonicky. Ak zmena nebude prihlásenému účastníkovi vyhovovať, bude mu 
uhradený účastnícky poplatok obratom vrátený v plnej výške prevodom na účet.  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj 
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude 
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej 
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez 
ohľadu na zvolený spôsob platby). 

 

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane  



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
  

 
E-mailujte alebo zašlite na adresu: 

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 
Tel.:  0903 403 083, 0905 012 084 

E-mail: proeko@proeko.sk 
 

Názov seminára:    ONLINE: Anonymizácia osobných údajov 
  a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv    

Dátum a čas konania:   1.3.2023     9:00 – 12:00 hod. 

                      
Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme 
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme. 
 

Priezvisko Meno, titul E-mail 

   

   

   

   

   

   

Spolu k úhrade:                                                                                              Vaše č. účtu 
(IBAN):                                                                                                                                                                                                                             

Názov organizácie: 
 
Ulica: 
 

PSČ: 
 

Mesto: 
 

IČO:  
 

DIČ: 
  

IČ DPH: 
 

Poznámka: 
 

 

Za organizáciu vybavuje 
 

Meno a priezvisko: ___________________________________ 
Tel.: _________________________ E-mail: _______________________________________________ 

 
 
Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov. 
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