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: Infozákon, ochrana citlivých dát a
poskytovanie verejných informácií v nadväznosti
na ďalšiu informačnú legislatívu v roku 2022
Prehľad aktuálnych zmien legislatívy a povinností vyplývajúcich z ďalšej „informačnej
legislatívy“ (environmentálna legislatíva, e-Goverment, verejné obstarávanie, ochrana
osobných údajov, správny poriadok, komunálne právo, školská legislatíva, daňová
legislatíva), najčastejšie problémy aplikačnej praxe, praktické riešenia, príklady

24. novembra 2022

09:00 – 13:00 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:
Mgr. Vladimír Pirošík
advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií inštitúciami
verejného sektora a ochranu osobných údajov, lektor s 20-ročnou praxou, spoluautor
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií bude prezentovať praktické odporúčania
ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s touto agendou.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

PROGRAM
•

Poskytovanie informácií v čase pandémie COVID–19

•

Prehľad aktuálnych zmien legislatívy – napr. menšia novela Infozákona, zákona
o OOU č. 373/21 účinná od 1.11.2021, veľká novela zákona o verejnom obstarávaní
účinná od 31.3.2022

•

Šikanózne žiadosti o informácie - možnosti právnej ochrany

•

Procesnoprávne postupy pri vybavovaní infožiadostí – najčastejšie problémy
a riešenia

•

Princíp „informovanosti“ vs. princíp „diskrétnosti“ - judikatúra Ústavného súdu SR

•

Vzťah zákona o slobode informácií a GDPR legislatívy

•

Ochrana osobných údajov (OÚ) ako právny základ na odmietnutie informácie podľa
infozákona

•

Zúžená ochrana OÚ a osobnosti pri verejných činiteľoch a osobách verejného
záujmu v prospech práva verejnosti na informácie - súdna prax

•

Sprístupňovanie informácií o platoch, odmenách, odstupnom

•

Doručovanie písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho
spisu s ohľadom na ochranu osobných údajov

•

Vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazovo zvukových záznamov bez súhlasu
dotknutých osôb

•

Monitorovanie súkromia zamestnanca zo strany zamestnávateľa (Zákonník práce)

•

Ochrana osobnosti v občianskom práve (Občiansky zákonník)

•

Prípustnosť použitia záznamov z kamerových systémov ako dôkazového materiálu

•

Ochrana obchodného tajomstva, autorskoprávna ochrana, bankové tajomstvo,
daňové tajomstvo

•

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov podľa
zákona o slobode informácií

•

Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie opomínanej málo známej
povinnosti podľa zákona o slobode informácií

•

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní – dopad na infozákon

•

Rámcový prehľad povinností vyplývajúcich z ďalšej „informačnej legislatívy“
(environmentálna legislatíva, e-Gov, správny poriadok, komunálne právo, školská
legislatíva, daňová legislatíva)

•

Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností

•

Najčastejšie pochybenia pri plnení zákonných informačných povinností

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.
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru.
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test
Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00
09:00 – 13:00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program s 2 prestávkami

INFORMÁCIE:

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

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr 5 dní
pred začiatkom online seminára.

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.
Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred
seminárom v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 24.11.2022 - Variabilný symbol: 24112022
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

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 zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
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: Infozákon, ochrana citlivých dát a poskytovanie
verejných informácií v nadväznosti na ďalšiu informačnú
legislatívu v roku 2022

Dátum a čas konania: 24.11.2022 9:00 – 13:00 hod.
Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

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

