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Predhovor 

Autori 14. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva, 

ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2021 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach,  si ako ústrednú 

tému zvolili : „Umelú inteligenciu z pohľadu práva“. Jedná sa o mimoriadne aktuálnu tému, 

nakoľko rýchly rozvoj umelej inteligencie v jej rôznych podobách vyvoláva jednak 

pre jednotlivé štáty, tak aj pre celé medzinárodné spoločenstvo množstvo otázok, riešenie 

ktorých neznesie odklad. Okrem značných dosahov na ekonomickú a demografickú oblasť 

ako aj zmeny globálnych obchodných systémov sa umelá inteligencia postupne čoraz viacej 

uplatňuje aj v ďalších oblastiach ľudskej činnosti, napríklad v domácnostiach, 

na pracoviskách, v nemocniciach, domovoch pre seniorov a ľudí so zníženou pohyblivosťou, 

reštauráciách, poľnohospodárstve a pod.. Možno rozumne očakávať, že v blízkej budúcnosti 

budú ľudia bežne spolupracovať, zabávať sa a žiť s technológiami umelej inteligencie, 

čo môže nielen dramaticky zmeniť (a meniť) ich životy a zvyšovať kvalitu ich života (hlavne 

v oblasti zdravotníctva), ale prinášať aj problémy a otázky, ktoré bude potrebné regulovať 

či už právnymi alebo inými (etickými) pravidlami. Umelá inteligencia (podobne ako iné 

technologické výdobytky) však bude užitočná, len pokiaľ bude slúžiť stanoveným cieľom 

pri rešpektovaní právnych a etických pravidiel, ktoré platia v spoločnosti, v rámci ktorej 

dochádza k jej uplatneniu. Významnú úlohu v jej ďalšom rozvoji zohráva právo, aj keď 

na jednej strane panuje obava, že predčasná „vtieravá“ a detailná právna úprava môže 

predstavovať prekážku ďalšieho rozvoja technológií umelej inteligencie, ale rovnako 

absencia spoľahlivého právneho prostredia môže predstavovať prekážku technologických 

inovácií umelej inteligencie v budúcnosti. Doterajší vývoj signalizuje, že úprava rôznych 

aspektov umelej inteligencie bude zrejme zverená predovšetkým vnútroštátnym právnym 

úpravám spolu rôznymi pravidlami soft law a odbornými inštrukciami. Vzhľadom na svoje 

špecifiká ako aj komplexnosť svojej matérie medzinárodné právo v blízkej budúcnosti 

nebude zohrávať významnejšiu úlohu pri úprave umelej inteligencie, hoci vznik dielčích 

medzinárodných dohovorov nemožno vylúčiť. Príklad EÚ signalizuje, že na umelú 

inteligenciu sa môžu vzťahovať aj úniové predpisy, ktoré by mohli priniesť jednotnú 

(uniformnú) regionálnu právnu úpravu, a tak nahradzovať fragmentárne a často odlišné 

vnútroštátne právne režimy. 

       Predkladaný zborník študentských príspevkov identifikuje viaceré oblasti, v ktorých už 

v súčasnom období dochádza k praktickému uplatneniu technológií umelej inteligencie. 

Viacero príspevkov sa zaoberá výzvami, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre človeka, 
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a to osobitne pre ochranu ľudských práv (Ochrana základných práv v dobe umelej 

inteligencie, Vývoj nových ľudských práv v súvislosti s aplikáciou umelej inteligencie 

v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, resp. Ochrana osobných údajov pri využívaní 

umelej inteligencie). Spoločnou črtou týchto príspevkov je zdôraznenie skutočnosti, že rýchly 

vývoj umelej inteligencie nesmie byť na ujmu existujúcemu medzinárodnému štandardu 

ochrany ľudských práv, pričom na zaistenie takejto ochrany nemožno vylúčiť ani vznik 

nových ľudských práv vis-à-vis umelej inteligencii. Významným vkladom umelej inteligencie 

do rozvoja progresívnej ľudskej činnosti sa zaoberá ďalší príspevok nazvaný Umelá 

inteligencia a jej význam v kozmickej činnosti človeka. Okrem tradičnej kozmickej činnosti 

na obežnej dráhe okolo Zeme sa zdôrazňuje predovšetkým použitie autonómnych systémov 

umelej inteligencie v rôznych mobilných vozidlách na viacerých planétach našej slnečnej 

sústavy (Mesiac, Mars, Venuša). Výsledky ich pôsobenia umožňujú hlbšie poznanie ich 

histórie, analýzu prírodného prostredia, zistenia existencie vody a pod. Špecifický právny 

problém vznikajúci v dôsledku rozvoja umelej inteligencie predstavuje jej možná právna 

subjektivita, ktorou sa zaoberá príspevok Právna subjektivita umelej inteligencie 

v medzinárodnom meradle. Na túto otázku existujú rozličné odpovede v závislosti od oblasti, 

v ktorej dochádza k použitiu jej pravidiel. Zatiaľ čo priznanie autorských práv v oblasti 

duševného vlastníctva nepredstavuje (zdá sa) vážnejší problém, iné sú názory o založení 

zodpovednosti za škody spôsobené mechanizmami vybavenými mechanizmami umelej 

inteligencie. Tieto mechanizmy možno považovať za výrobok a za škody ním spôsobené sa 

pripisujú ľudskému výrobcovi, prevádzkovateľovi, predajcovi a pod. Možné však je,  

že ak takýto výrobok získa právnu subjektivitu, zodpovedá za ním vzniknutú škodu, 

v dôsledku čoho by sa ľudský segment zodpovednosti vyhol. Príspevok upozorňuje na to,  

že tento problém zostáva stále neriešený, a to aj v rámci EÚ. 

  Súčasťou programu študentského sympózia boli napokon aj dva „neprávne“ príspevky,  

a to Umelá inteligencia a jej význam pri lokalizácii vo vnútornom prostredí a Umelá 

inteligencia a jej význam pri predikcii nákladov zdravotnej starostlivosti prednesené 

účastníkmi z Prírodovedeckej fakulty. Autori upozorňujú, že systémy umelej inteligencie 

používajú algoritmy skladajúce sa zo zostavy inštrukcií, uplatnením ktorých sa dosiahne 

splnenie vytýčenej  úlohy, resp. jej vyriešenie . 

 

       prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. 
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Umelá inteligencia a jej význam  

pri lokalizácii vo vnútornom prostredí 

Bc. Patrik Rojek 

 

Úvod 

Lokalizačný systém predstavuje sieť zariadení, ktoré sa používajú na lokalizáciu 

osôb alebo objektov v prostredí. S pokrokom v oblasti miniaturizácie elektroniky 

a procesorov sa objavuje nová generácia mobilných zariadení, ktoré je možné využiť 

na rôzne výzvy v oblasti lokalizácie. Ich spoločnou charakteristikou je prítomnosť 

rôznych integrovaných senzorov, snímačov svetla a rozhraní, ktoré umožňujú aplikáciám 

na týchto zariadeniach mapovať okolité prostredie. Kombinovaním rôznych schopností 

snímania týmito senzormi a použitím metód umelej inteligencie vznikajú v súčasnosti 

viaceré aplikácie, ktoré je možné využiť napríklad pri lokalizácii a rozpoznávaní aktivity 

používateľov vo vnútri viacpodlažných budov, univerzít, letísk, múzeí, obchodných 

stredísk, parkovacích garáží, či podzemných priestorov.  

 

1. Lokalizačné systémy 

Súčasné lokalizačné systémy vo vonkajšom prostredí využívajú na zistenie presnej 

pozície signál globálneho lokalizačného systému zo satelitov na zemskej orbite, známeho 

aj pod skratkou GPS.1   

Pri lokalizácii vo vnútri budov je signál globálneho lokalizačného systému tlmený, 

rozptýlený alebo úplne blokovaný stenami, strechami, konštrukciami budov alebo inými 

objektmi. Z týchto dôvodov je takýto signál vo vnútornom prostredí prakticky 

nepoužiteľný a jeho úlohu preberajú iné druhy signálov, napríklad bezdrôtové 

technológie prenosu údajov, Bluetooth, rádiové signály, údaje z rôznych dostupných 

senzorov alebo signál bezdrôtovej optickej sieťovej technológie, ktorá využíva na prenos 

údajov svetlo a polohu medzi zariadeniami.2  

Spoločne s týmito technológiami sa využívajú rôzne metódy umelej inteligencie, 

                                                           
1 MAGHDID, H. S., LAMI, I. A., GHAFOOR, K. Z. et al. Seamless Outdoors-Indoors Localization Solutions 
on Smartphones. In ACM Computing Surveys, Vol. 48, 2016. s. 1-2 
2 FARID, Z., NORDIN, R., ISMAIL, M. Recent advances in wireless indoor localization techniques and system. 
In Journal of Computer Networks and Communications, Vol. 2013,  2013. s. 1 
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ktoré slúžia na spresnenie určenia polohy. Pri lokalizácii vo vnútorných priestoroch sa 

navyše berie do úvahy aj aktuálne poschodie a zmena poschodia, či už prostredníctvom 

schodov, výťahu alebo eskalátora.3 

 

1.1. Lokalizácia vo vnútornom prostredí 

Väčšina aplikácií pre lokalizáciu a navigáciu vo vnútornom prostredí je pre užívateľa 

podobná s navigačnými systémami, ktoré v súčasnosti používame v našich automobiloch. 

Takéto aplikácie sa využívajú na lokalizáciu alebo navigáciu v úradných budovách, 

obchodných centrách, vlakových staniciach, letiskách a iných vnútorných priestoroch. Ich 

princíp je založený na zobrazení navigačnej trasy alebo navigačných značiek, ktoré vedú 

k cieľovému miestu. Pri navigácii vo vnútornom prostredí s automatickým určovaním 

polohy sa pozícia zvyčajne vypočítava priamo na mobilnom zariadení používateľa 

prakticky v reálnom čase. 

Jednou z možností pre využitie rozpoznanej aktivity na lokalizovanie používateľa 

vo vnútornom prostredí je spresnenie určenia aktuálnej polohy a pohybu subjektu 

vzhľadom na okolité prostredie. Uvažujme napríklad takú situáciu, v ktorej používateľ 

vykoná od svojej aktuálnej pozície desať krokov určitým smerom. Normálnou chôdzou 

s priemernou dĺžkou kroku 0,6 metra používateľ prekoná vzdialenosť 6 metrov. Ak by 

však urobil desať krokov chôdzou po schodoch, pričom šírka jedného schodu je približne 

0,3 metra, prejdená vzdialenosť od štartovacej pozície by bola len 3 metre, teda výrazný 

rozdiel oproti vzdialenosti nameranej pri normálnej chôdzi. Ak by sme tieto dva rozdielne 

scenáre nerozoznávali, nastala by pri ďalšej navigácii výrazná odchýlka pri odhade novej 

pozície. Podobne, aj vďaka rozpoznaniu aktivít, akými sú napríklad cesta výťahom alebo 

chôdza po schodoch, vieme povedať, že s určitou pravdepodobnosťou nastala zmena 

poschodia v rámci budovy, a teda je potrebné vziať do úvahy napríklad aj iné topografické 

členenie nového poschodia a ďalšie súvisiace faktory.4 

 

1.2. Lokalizácia s využitím mobilných zariadení 

V súčasnosti existuje viacero metód, ktoré slúžia na určovanie polohy vo vnútornom 

                                                           
3 ZAFARI, F., GKELIAS, A., LEUNG, K. K. A survey of indoor localization systems and technologies. In 
IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 21, no. 3, 2019. s. 2568 
4 ZAFARI, F., GKELIAS, A., LEUNG, K. K. A survey of indoor localization systems and technologies. IEEE 
Communications Surveys & Tutorials, Vol. 21, no. 3, 2019. s. 2568-2573 
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prostredí s využitím mobilných zariadení. Medzi technológie, ktoré je možné 

implementovať v mobilných zariadeniach, patria využívanie vysokofrekvenčných 

rádiových signálov v podobe bezdrôtových lokálnych, mobilných alebo špecializovaných 

sietí, určovanie polohy pomocou snímania odtlačkov magnetických polí, navigácia 

pomocou mapy s využitím plánov budov a pomocou samostatných senzorov 

alebo kombinované využitie rôznych senzorov. 5 

Žiadna z týchto technológií neposkytuje kompletné univerzálne riešenie pre všetky 

potreby lokalizačných systémov vo vnútornom prostredí na súčasných zariadeniach, 

ktoré sú široko dostupné na trhu. Rôzne zariadenia majú výhody a nevýhody, ktoré 

závisia od charakteru každej technológie. Bádanie v tejto oblasti je teda naďalej 

predmetom záujmu mnohých výskumníkov.  

Medzi typické úlohy mobilných zariadení vo vnútornom prostredí patrí lokalizácia 

ľudí a miest vo verejných budovách, akými sú napríklad univerzity, nákupné strediská, 

letiská, športoviská, ale aj monitorovanie detí a starších ľudí alebo automatické 

označovanie príspevkov a obrázkov. Na splnenie týchto požiadaviek je v typickej 

kancelárskej budove potrebná presnosť lokalizácie na úrovni určenia správnej miestnosti 

a identifikácie správneho poschodia. V prípade veľkých otvorených priestorov, akými sú 

letiská a nákupné strediská, postačuje presnosť niekoľkých metrov na vytvorenie 

vizuálneho kontaktu a nájdenie požadovaného miesta, napríklad letiskovej brány. Pre 

niektoré aplikácie, akými je navigácia v obchode alebo prehliadka múzea, je potrebná 

lepšia presnosť určovania polohy. Tá sa dá dosiahnuť polohovaním na základe 

technológie Bluetooth s nízkou spotrebou energie, pri ktorej sú vysielače signálu husto 

umiestnené v požadovaných oblastiach.6 

V súčasnosti väčšina mobilných zariadení využíva lokalizáciu na báze bezdrôtovej 

lokálnej siete, ktorá obvykle uspokojuje požiadavky na presnosť polohy v oblastiach 

bohatých na smerovače týchto bezdrôtových sietí. Presnosť však významne závisí 

od hustoty smerovačov a od kvality rádiovej mapy, ktorá sa s postupom času obvykle 

zhoršuje a je potrebná jej pravidelná aktualizácia. Zlepšenie určovania polohy založeného 

na bezdrôtových sieťach a technológii Bluetooth je možné dosiahnuť, ak sa použijú ďalšie 

senzory a zdroje informácií, napríklad samostatné snímače, ktoré zlepšujú presnosť a 

                                                           
5 DAVIDSON, P., PICHE, R. A Survey of Selected Indoor Positioning Methods for Smartphones. In IEEE 
Communications Surveys and Tutorials, Vol. 19, no. 2, 2017. pp. 1347-1348. 
6 LANGLOIS, C., TIKU, S., PASRICHA, S. Indoor localization with smartphones: Harnessing the sensor suite in 
your pocket. In IEEE Consumer Electronics Magazine, Vol. 6, no. 4, 2017. s. 70-72 
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spoľahlivosť medzi aktualizáciami pozícií počas medzier v pokrytí bezdrôtovými 

sieťami.7 

Ďalšími používanými metódami na zlepšenie polohy sú určovanie polohy pomocou 

porovnávania pozície s mapou a určovanie polohy pomocou snímania odtlačkov 

magnetických polí. Môžu sa skombinovať s bezdrôtovými technológiami a senzormi, aby 

sa zvýšila presnosť polohy. Polohovanie založené na magnetickom poli je koncepčne 

podobné terénnym navigačným systémom vo vojenských lietadlách a v ponorkách, 

v ktorých sa odhadovaná pozícia určí na základe porovnania údajov s mapou. 

Pri lokalizácii pomocou magnetického poľa vo vnútornom prostredí sú miestne 

deformácie magnetického poľa spôsobené hlavne oceľou v konštrukcii stavieb a budov.8 

 

2. Rozpoznávanie aktivity užívateľov 

Na rozpoznávanie aktivity užívateľa už v súčasnosti existujú viaceré aplikácie 

v oblastiach navigácie, sociológie, medicínskych služieb. Využívajú sa na monitorovanie 

fyzickej aktivity pacienta ako súčasť liečby, na diaľkové sledovanie pacientov 

so zdravotným postihnutím, na monitorovanie seniorov, ale aj v ďalších oblastiach. 

Hlavnou myšlienkou týchto aplikácií je rozpoznať typ vykonávanej aktivity daným 

používateľom na základe získaných údajov. Práca spojená s rozpoznávaním ľudských 

aktivít je kombináciou spracovania údajov a ich následnej klasifikácie.9 

 

2.1. Senzory mobilných zariadení 

Senzory definujeme ako zariadenia, ktoré merajú hodnotu fyzickej energie 

a konvertujú ju na signál. Chytré zariadenia, medzi ktoré patria aj súčasné mobilné 

telefóny, už v dnešnej dobe bežne obsahujú širokú ponuku senzorov.  Spomedzi desiatok 

rôznych druhov senzorov môžeme spomenúť napríklad riešenia, ktoré merajú orientáciu, 

pohyb, svetlo alebo iné environmentálne podmienky. Mobilné zariadenia obsahujú jednak 

hardvérové senzory, ktoré sú fyzicky prítomné v zariadení a priamo merajú vlastnosti 

                                                           
7 LUO, J., FU, L. A smartphone indoor localization algorithm based on WLAN location fingerprinting with 
feature extraction and clustering. In Sensors, Vol. 17, no. 6, 2017. s. 1-2 
8 MAGHDID, H. S., LAMI, I. A., GHAFOOR, K. Z. et al. Seamless Outdoors-Indoors Localization Solutions on 

Smartphones. In ACM Computing Surveys, Vol. 48, 2016. s. 1-3. 
9 YANG, J. Y., WANG, J. S., CHEN, Y. P. Using acceleration measurements for activity recognition: An effective 
learning algorithm for constructing neural classifiers. In Pattern recognition letters, Vol. 29, no. 16, 2008. s. 
2213 
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okolitého prostredia, ale aj softvérové senzory, ktoré sú virtuálne. Softvérové senzory 

zaznamenávajú vstupy z jedného alebo viacerých hardvérových senzorov na následné 

výpočty. Senzory sa rozdeľujú do skupín podľa rôznych kritérií.10 

Jedno z možných delení senzorov rozlišuje pohybové, polohové a environmentálne 

senzory. Pohybové senzory merajú akceleračné a rotačné sily pozdĺž troch osí a táto 

kategória zahŕňa akcelerometre, gravitačné senzory, gyroskopy, a rotačné vektorové 

senzory. Polohové senzory merajú fyzickú polohu zariadenia a zaraďuje k nim snímače 

orientácie a magnetometre. Environmentálne senzory merajú rôzne parametre 

prostredia, akými sú napríklad teplota a tlak okolitého vzduchu, osvetlenie, vlhkosť. 

Patria k nim snímače teploty, barometre a fotometre. 

Medzi základné a najrozšírenejšie senzory, ktoré sa používajú v oblasti 

rozpoznávania aktivity a navigácie patria akcelerometer, gyroskop, kompas a barometer. 

Akcelerometer patrí medzi hardvérové senzory a je to jednoduché mikro-

elektromechanické zariadenie, ktoré sa používa na meranie polohy, pohybu, náklonu, 

nárazov, vibrácií a zrýchlenia na každej z troch osí v prípade trojosového akcelerometra. 

Namerané zrýchlenie zahŕňa nameranú zmenu rýchlosti spolu s gravitačným zrýchlením. 

Gyroskop udáva rýchlosť otáčania zariadenia okolo každej z jeho troch osí. Inými slovami 

meria uhlovú rýchlosť. Hodnota rýchlosti otáčania je pozitívna v smere proti smeru 

hodinových ručičiek, teda sa uplatňuje pravidlo pravej ruky. Kompas alebo magnetometer 

je hardvérový senzor, ktorým sa dá určiť veľkosť uhla, o ktorý sa zariadenie otáča 

vzhľadom na magnetický severný pól Zeme. Vieme ním určiť smer pohybu. Barometer 

udáva atmosférický tlak, ktorého základnou jednotkou je hectopascal. Používa sa na 

výpočet zmeny nadmorskej výšky. Tento senzor je v porovnaní s ďalšími spomenutými 

senzormi v súčasnosti menej využívaný, pretože jeho výskyt v mobilných zariadeniach je 

zriedkavý. 

 

2.2. Postup pri rozpoznávaní aktivity a jej presnosť 

Proces rozpoznávania aktivity prebieha nasledujúcim postupom. Ak používateľ 

vykonáva fyzickú aktivitu, akou je napríklad chôdza, pomocou mobilného zariadenia je 

možné zaznamenávať hodnoty zo zabudovaných senzorov. Táto fáza obsahuje 

zhromažďovanie vzorkových údajov. Namerané údaje sa následne podľa potreby filtrujú, 

                                                           
10 MENDOZA-SILVA, G. M. et al. A Meta-Review of Indoor Positioning Systems. In Sensors, Vol. 19, no. 20, 
2019. s. 1-3 
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predbežne spracovávajú a upravujú na požadovaný formát. Následne je z nich možné 

extrahovať unikátny zoznam vlastností. V poslednej fáze sa aplikujú algoritmy učenia sa 

stroja na spracovanie klasifikačnej úlohy. Zo známych údajov sa vybuduje model, ktorý 

dokáže rozoznať vzory pre jednotlivé rozpoznávané aktivity. Po nasadení do praxe 

aplikácia priradzuje známe vzory pre nové dáta za účelom identifikácie aktuálne 

vykonávanej aktivity užívateľa.11 

Presnosť detekcie chôdze môžu výrazne ovplyvniť faktory, akými sú napríklad 

umiestnenie mobilného zariadenia, orientácia zariadenia, návyky konkrétneho 

používateľa pri chôdzi, veľkosť/šírka posuvných okien pri spracúvaní údajov, ale aj 

snímacia frekvencia senzorov. Optimálna snímacia frekvencia je 50 až 200 Hz. 

To znamená, že pri optimálnej situácii vygeneruje senzor za 1 sekundu 50 až 200 

výstupov12.  

 

3. Umelé neurónové siete 

Umelé neurónové siete sú považované za aktuálne, moderné a prínosné metódy 

umelej inteligencie, ktoré sú založené na hierarchickej reprezentácii údajov vo vrstvách.  

Umelá neurónová sieť je matematický výpočtový model, ktorý je inšpirovaný procesmi 

šírenia a spracovania signálov v neurónových sieťach ľudského mozgu. Základným 

stavebným prvkom umelej neurónovej siete je umelý neurón. Jedným z prvých známych 

matematických modelov neurónu je perceptrón. Na vstupe prijíma presne stanovený 

počet binárnych hodnôt, pričom na výstupe vráti jednu binárnu hodnotu. Neuróny sú 

v umelých neurónových sieťach všeobecne usporiadané do troch alebo viacerých vrstiev, 

medzi ktoré patria vstupná vrstva, jedna alebo viac skrytých vrstiev a výstupná vrstva.13 

Vrstvy neurónových sietí sú navzájom poprepájané spojeniami. Každé spojenie má 

svoju váhu, reálne číslo, ktoré vyjadruje stupeň dôležitosti danej vstupnej hodnoty 

vzhľadom na celkový výstup. Výpočet v neuróne spočíva v určení skalárneho súčinu 

vstupov a príslušných váh. Následne je na výsledok skalárneho súčinu aplikovaná 

aktivačná funkcia, nazývaná aj prenosová funkcia. Aktivačné funkcie môžu obsahovať 

                                                           
11 WANG, L., LIU, R. Human Activity Recognition Based on Wearable Sensor Using Hierarchical Deep LSTM 
Networks. In Circuits Syst Signal Process, Vol. 39, 2020. s. 837-839 
12 AO, B., WANG, Y., LIU, H. et al. Context Impacts in Accelerometer- Based Walk Detection and Step Counting. 
In Sensors, Vol. 18, no. 11, 2018. s. 1 
13 GUO, Y., LIU, Y., OERLEMANS, A. et al. Deep learning for visual understanding: A review. 
In Neurocomputing, Vol. 187, 2016. s. 27-29 
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prahovú hodnotu, ktorá rozhoduje o tom, či na výstupe daného neurónu získame hodnotu 

0 alebo 1. Výstup neurónu v takomto prípade získame porovnaním hodnoty skalárneho 

súčinu s prahovou hodnotou. Takýto výstup neurónu sa šíri v neurónovej sieti a slúži ako 

vstup pre ďalšie neuróny, s ktorými je v tejto sieti prepojený. 

Po skonštruovaní vybraného modelu neurónovej siete a určení počtu neurónov 

v jednotlivých vrstvách nasleduje proces strojového učenia sa a trénovania modelu siete. 

Fáza trénovania začína náhodnou inicializáciou hodnôt váh pre jednotlivé spojenia medzi 

neurónmi. Získané údaje, napríklad zo senzorov mobilných zariadení, sa vložia 

do vstupnej vrstvy neurónovej siete. Hodnoty, ktoré získame na výstupnej vrstve 

neurónovej siete, sú porovnané s očakávaným výstupom a vypočíta sa miera chyby. 

Vzhľadom k hodnote vypočítanej chyby sa podľa stanoveného pravidla upravia hodnoty 

váh jednotlivých spojení medzi neurónmi v celej neurónovej sieti. Tento proces sa 

cyklicky opakuje, až kým sa nedosiahne vopred stanovené kritérium, ktorým môže byť 

napríklad určitá miera presnosti alebo maximálny počet cyklov trénovania modelu.14 

Rozpoznávanie aktivity užívateľov je netriviálna úloha, pretože nie je možné priamo 

definovať univerzálne pravidlá na klasifikáciu týchto aktivít. Príkladom tejto 

nejednoznačnosti sú rôzne faktory okolitého prostredia, napríklad rozdielne výšky 

schodov, umiestnenie a typy výťahov alebo aj existencia zašumených údajov, ktoré 

vznikajú v dôsledku ich zaznamenávania rôznymi ľuďmi a rôznymi typmi zariadení. 

Z týchto dôvodov je na riešenie tejto úlohy výhodné použiť napríklad aj neurónové siete, 

ktoré dokážu takéto nepresnosti zachytiť a vhodne reprezentovať jednotlivé aktivity 

užívateľov. 

 

4. Vlastné výsledky 

Cieľom našej práce bolo aplikovať vybrané metódy umelej inteligencie, konkrétne 

rôzne typy umelých neurónových sietí, pri rozpoznávaní aktivity užívateľov. Zdrojom 

našich údajov boli vlastné merania a merania z externých zdrojov, na ktoré boli použité 

senzory akcelerometra a gyroskopu v mobilných zariadeniach. Na základe týchto údajov 

sme mali dostupné informácie o aktivitách sedenia, státia, chôdze, cesty po schodoch 

smerom nahor a nadol, cesty vo výťahu. Použité údaje mali celkovú dĺžku viac ako 24 

hodín, údaje o ceste vo výťahu smerom nadol a nahor sme získali z vlastných meraní. 

                                                           
14 MEHMOOD, H., TRIPATHI, N. K., TIPDECHO, T. Indoor positioning system using artificial neural network. 
In Journal of Computer science, Vol. 6, no. 10, 2010. s. 1219-1220 
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Aktivitu používateľa mobilného zariadenia sme rozpoznávali na základe 

nameraných hodnôt v rozsahu maximálne pár sekúnd. Načim cieľom bolo experimentálne 

overiť, či je možné s dostatočnou presnosťou klasifikovať typ aktivity iba z krátkeho 

izolovaného úseku. Uvedený časový úsek by mal byť vhodne krátky na to, aby sme 

dokázali znížiť čas potrebný na poskytnutie odhadu aktuálne vykonávanej aktivity, ale 

zároveň dostatočne dlhý na to, aby sme v ňom vedeli obsiahnuť charakteristické črty 

danej aktivity. Z hodnôt akcelerometra a gyroskopu vo zvolenom časovom úseku boli 

vypočítané štatistické vlastnosti, ktoré predstavovali vstup pre algoritmus rozpoznávania 

aktivity, teda neurónovú sieť. 

Na riešenie našej úlohy sme použili viacvrstvovú neurónovú sieť založenú na 

perceptrónoch, pomocou ktorej sme rozoznávali tri typy aktivity, konkrétne chôdzu, 

aktivitu podobnú chôdzi a aktivitu nesúvisiacu s chôdzou. V našom riešení sme použili 

programovací jazyk Java a knižnicu Neuroph, ktorá poskytuje implementáciu viacerých 

v súčasnosti populárnych architektúr neurónových sietí. 

Pri testovaní viacvrstvovej neurónovej siete sme experimentovali s hodnotami 

učiaceho pomeru, maximálnou hodnotou chybovej funkcie a maximálnym počtom iterácii, 

pričom sme dosiahli priemernú úspešnosť nad 98 %. Dosiahli sme takmer 100 % 

úspešnosť pri rozpoznávaní aktivít, ktoré nesúviseli s chôdzou. Pri rozpoznávaní medzi 

aktivitami chôdze a aktivitami podobnými chôdzi sme dosahovali hodnotu úspešnosti nad 

95 %. Chybné výsledky aktivity chôdze boli skoro všetky odhadnuté ako aktivita príbuzná 

chôdzi a to isté platí aj naopak pre chybné výsledky aktivít podobných chôdzi. 

 

Záver 

V našej práci prezentujeme použitie umelej inteligencie v oblasti lokalizačných 

systémov.  Popisujeme základné pojmy a princípy lokalizačných systémov so zameraním 

na lokalizáciu vo vnútornom prostredí a s využitím mobilných zariadení. Prezentujeme 

úlohu rozpoznávania aktivity užívateľov pomocou rôznych senzorov mobilných 

zariadení. Opisujeme postup, ktorým je možné pomocou metód umelej inteligencie, najmä 

neurónových sietí, klasifikovať aktivitu používateľov na určitom stupni presnosti.  

Cieľom našej vlastnej práce bolo aplikovať vybrané metódy umelej inteligencie, 

konkrétne metód neurónových sietí na detekciu troch typov aktivít, konkrétne aktivity 

chôdze, aktivity podobnej chôdzi a aktivity nesúvisiacej s chôdzou. Naše riešenie 

je možné v budúcnosti rozšíriť o integráciu údajov z ďalšieho senzora, konkrétne 
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barometra, ktorý by nám poskytol potrebnú informáciu o zmene výšky pri pohybe.  
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Umelá inteligencia a jej význam  

v predikcii nákladov zdravotnej starostlivosti 

Bc. Pavel Lukačik, Bc. Jakub Nilabovič 

 

Úvod 

Rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú jednu z aktuálnych výziev 

vo svetovom meradle. Jedným z možných nástrojov na kontrolu nákladov na zdravotnú 

starostlivosť je presná predikcia pravdepodobných budúcich nákladov jednotlivcov 

na zdravotnú starostlivosť. Prediktívne modelovanie s využitím metód umelej 

inteligencie môže zvýšiť účinnosť systému zdravotnej starostlivosti a umožniť 

produktívnejšiu alokáciu zdrojov. V práci predstavujeme oblasť umelej inteligencie, 

strojového učenia a dátovej vedy, popisujeme výpočtové metódy umelej inteligencie 

v predikcii nákladov zdravotnej starostlivosti. Prezentujeme metódy regresných stromov, 

náhodných regresných lesov a umelých neurónových sietí. Prácu uzatvárame popisom 

ukazovateľov hodnotenia úspešnosti metód umelej inteligencie pri predikcii nákladov 

zdravotnej starostlivosti.  

 

1. Umelá inteligencia a dátová veda 

Umelá inteligencia je vedná disciplína, ktorej cieľom je automatizácia 

intelektuálnych úloh pomocou inteligentných strojov. Inteligentné stroje pomocou 

algoritmu vytvoreného človekom napodobňujú ľudské kognitívne funkcie a správanie, 

ako je napríklad učenie alebo riešenie problémov. Typickým príkladom je riadenie 

robotov, autonómna navigácia automobilov, rozpoznávanie reči alebo obrazu alebo 

súťaženie s človekom v strategických hrách.  V roku 2019 vzniklo Slovenské centrum pre 

výskum umelej inteligencie ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii, ktorá 

prepája študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, 

ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu.1 

Umelú inteligenciu môžeme vnímať aj širšie. Môžeme hovoriť o digitálnej 

inteligencii, ktorá integruje do jedného spoločného celku umelú inteligenciu, cloudové 

                                                           
1 ANTONI, Ľ., PARALIČ, J., BUTKA, P. et al. Dátová veda a jej aplikácie, 1. vydanie. Košice, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. s. 10-12 
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počítanie, internet všetkého, virtuálnu realitu a niektoré ďalšie oblasti.2 Kým v počiatkoch 

sa počítače používali na spracovanie číselných údajov, v posledných desaťročiach sa 

presadila aj reprezentácia vo forme relačných údajov, pretože umožňuje skúmať vzťahy 

medzi inštanciami objektov v oveľa širšom rozmere. Navyše znalosti objavené v údajoch 

pomáhajú riešiť mnohé problémy týkajúce sa nielen vedy, ale aj podnikania či 

špecifických problémov spoločnosti. Neustála modifikácia vstupných údajov do formy 

vedomostí a znalostí je preto prospešná a nevyhnutná. Pomerne často sa údaje vyskytujú 

v tabuľkovej podobe, pričom takúto formu údajov môžeme získavať zaznamenávaním 

výsledkov vyšetrení u lekára, správania sa zákazníkov a ich spotrebiteľských návykov, či 

zaznamenávaním výsledkov študentov.3 

Dátová veda je interdisciplinárna oblasť, ktorá využíva vedecké metódy, procesy, 

algoritmy a systémy na získanie poznatkov a poznatkov z dát v rôznych formách, 

štruktúrovaných i neštruktúrovaných.4 Predstavuje koncepciu zjednotenia štatistiky, 

analýzy údajov, strojového učenia a súvisiacich metód s cieľom analyzovať aktuálne 

procesy s údajmi. Dátová veda využíva techniky a postupy čerpané z oblastí matematiky, 

štatistiky, či informatiky.5  

Oblasť analýzy údajov je vysoko aktuálna, riešenia dátovej analýzy sa už využívajú 

v mnohých oblastiach technických, prírodných, humanitných a ekonomických vied. 

Pri riešení úloh v tejto oblasti je potrebné zaoberať sa prepojením množstva dostupných 

údajov, ktoré sú pravidelne generované mnohými komerčnými zariadeniami a vedeckými 

prístrojmi a dostupných metód ich analýzy, pomocou ktorých je možné v tých údajoch 

objavovať nové znalosti. Jedným z cieľov analýzy údajov je extrahovať nové, platné a 

potenciálne užitočné znalosti z dostupných údajov v rôznych oblastiach akademického a 

firemného života. K splneniu cieľov a k samotnému spoznávaniu znalostí vedie niekoľko 

fáz, v rámci ktorých je potrebné rozlišovať fázu pochopenia dát, prípravy dát, 

modelovania, vyhodnotenia výsledkov a nasadenia výsledkov do praxe (národný 

materiál). 

                                                           
2 ANTONI, Ľ., GALČÍK, F., GUNIŠ, J. et al. Case Studies in Data Science and Internet of Things. In: 17th IEEE 
International conference on emerging elearning technologies and applications: Information and 
communication technologies in learning, Denver: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. 
s. 23-24. 
3 ALPAYDIN, E. Introduction to Machine Learning, 3rd edition. Boston, MIT Press, 2014. s. 24 
4 DHAR, V.: Data science and prediction. In Communications of the ACM, Vol. 56, no. 12, 2013. s. 64 
5 NEIL, C.O., SCHUTT, R. Doing Data Science: Straight Talk from the frontline, 1st edition. O’Reilly Media, 
2014. s. 16-17 
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2. Predikcia nákladov zdravotnej starostlivosti 

Možným nástrojom na kontrolu nákladov na zdravotnú starostlivosť je presná 

predikcia pravdepodobných budúcich nákladov jednotlivcov na zdravotnú starostlivosť. 

Lepšie prediktívne modelovanie s využitím metód umelej inteligencie môže zlepšiť 

účinnosť systému zdravotnej starostlivosti a umožniť produktívnejšiu alokáciu zdrojov. 

Z viacerých hľadísk je prospešná aj identifikácia úrovní rizika pre rôzne skupiny 

obyvateľstva.6  

Medzi kľúčové organizácie v úsilí o efektívne riadenie nákladov na zdravotnú 

starostlivosť patria zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tiež 

ďalšie organizácie. Zdravotné poisťovne disponujú komplexnými informáciami 

o nákladoch pacientov v predchádzajúcich obdobiach, keďže zdravotnú starostlivosť 

hradia jej poskytovateľom. 

Pri hľadaní riešenia vzhľadom na trvalo neudržateľné zvyšovanie nákladov na 

zdravotnú starostlivosť by mohlo byť prospešné, ak by jednotlivé zdravotnícke 

organizácie mali k nahliadnutiu pravdepodobné budúce náklady jednotlivcov. Tieto 

informácie by tak mohli pomôcť efektívne riadiť starostlivosť o osoby s najvyšším rizikom 

vzniku významných nákladov.  

Predpovedanie nákladov na zdravotnú starostlivosť pre jednotlivcov pomocou 

presných predikčných modelov je dôležité z rôznych dôvodov. Pre zdravotné poisťovne 

a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môžu presné predpovede pravdepodobných 

nákladov pomôcť pri všeobecnom plánovaní a tiež pri prideľovaní obmedzených zdrojov 

starostlivosti. Vopred známe pravdepodobné výdavky na budúci rok môžu potenciálne 

pomôcť pri vytvorení vhodného poistného plánu aj samotným pacientom. 

Rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú jednu z aktuálnych výziev 

vo svetovom meradle. Predikcia týchto nákladov a jej presnosť poskytujú prvý krok 

k hľadaniu nových riešení. Od 80. rokov 20. storočia bol realizovaný výskum 

prediktívnych metód na modelovanie nákladov zdravotnej starostlivosti na základe 

údajov zdravotného poistenia s využitím heuristických pravidiel a rôznych regresných 

metód. Nevýhodou tohto prvotného výskumu v tejto oblasti bola absencia validácie 

výsledkov na rôznych skupinách obyvateľov. Z týchto dôvodov je skúmanie výpočtových 

                                                           
6 MORID, M. A., KAWAMOTO, K., AULT, T. et al. Supervised Learning Methods for Predicting Healthcare 
Costs: Systematic Literature Review and Empirical Evaluation. In American Medical Informatics Association 
Annual Symposium Proceedings, Vol. 2017. s. 1312 
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metód na predikciu nákladov zdravotnej starostlivosti naďalej aktuálne a prospešné.7 

 

3. Výpočtové metódy na predikciu nákladov zdravotnej 

starostlivosti  

Medicínske údaje zvyčajne vykazujú vysoký stupeň odchýlok v rámci jednotlivých 

pacientov a sú zvyčajne extrémne zošikmené vzhľadom na pravdepodobnosť rozdelenia. 

Je teda veľmi ťažké predvídať náklady zdravotnej starostlivosti na individuálnej úrovni. 

Situácia je na sumárnej úrovni o niečo jednoduchšia, ale výsledok ovplyvňuje množstvo 

zložito kvantifikovateľných faktorov, napríklad dostupnosť určitých liekov, platná 

legislatíva a iné faktory.8 Na riešenie týchto problémov bolo navrhnutých viacero 

triviálnych metód, štatistických metód, ale aj metód umelej inteligencie, ktoré si 

predstavíme v nasledujúcej podkapitole.  

Jednou z triviálnych metód a postupov, ako určiť náklady zdravotnej starostlivosti 

na nasledujúci rok, je použitie priemernej hodnoty nákladov z niekoľko predchádzajúcich 

rokov. Podobnou možnosťou je použiť pre triviálnu predikciu náklady posledného roka. 

Takýto postup je síce úspešnejší ako náhodná predikcia, ale metódy umelej inteligencie 

dokážu takéto triviálne predikcie veľmi ľahko prekonať. 

Literárne zdroje uvádzajú tri typy metód, ktoré boli publikované pri riešení 

predikcie nákladov zdravotnej starostlivosti. Patria k nim rôzne metódy založené 

na pravidlách, štatistické metódy a kontrolované učenie v rámci metód umelej 

inteligencie. Medzi nevýhody metód založených na pravidlách patrí skutočnosť, 

že vyžadujú veľké množstvo doménových znalostí. Tieto znalosti často nie sú ľahko 

dostupné a ich získanie je navyše nákladné. Medzi štatistické metódy patria najmä 

viacnásobné regresné metódy.9 Aj keď predstavujú výkonné nástroje na zachytenie 

vzťahov medzi vysvetľujúci premennými a závislou premennou, čelia dvom významným 

výzvam. Jednou z nich je skutočnosť, že práca s niekoľkými vysvetľujúci premennými 

často spôsobuje multi-kolinearitu, ktorá je charakterizovaná prítomnosťou významných 

korelácií medzi vysvetľujúcimi vstupnými premennými. Okrem toho je výkonnosť 

                                                           
7 BERTSIMAS, D., BJARNADÓTTIR, M. V., KANE, M. A. et al. Algorithmic Prediction of Health-Care Costs. 
In Operation Research, Vol. 56, no. 6, 2008. s. 1382. 
8 GUO, X., GANDY, W., COBERLEY, C. et al. Predicting health care cost transitions using a multidimensional 
adaptive prediction process. In Population health management, Vol. 18, no. 4, 2015. s. 290 
9 MIHAYLOVA, B., BRIGGS, A., O’HAGAN, A. et al. Review of statistical methods for analysing healthcare 
resources and costs. In Health economics, Vol. 20, no. 8, 2011. s. 897 
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štatistických metód pri predikcii nákladov zdravotnej starostlivosti obmedzená z dôvodu 

špeciálnej povahy údajov o zdravotnej starostlivosti. Údaje o nákladoch zdravotnej 

starostlivosti zvyčajne vykazujú svoj hrot v nulovej hodnote, distribúcie sú silne 

ovplyvnené ťažkým pravým chvostom a v údajoch môžu byť prítomné extrémne hodnoty. 

Ak príslušné pravdepodobnostné rozdelenie údajov nie je normálne, uvedené faktory 

môžu spôsobiť neúčinnosť štatistických metód pri malých až stredných veľkostiach 

vzorky. Aj keď bolo navrhnutých niekoľko pokročilých štatistických metód na vyrovnanie 

šikmosti, ktorú môžeme pozorovať v údajoch o zdravotnej starostlivosti, tento typ 

predikčných metód nie je schopný prekonať kontrolované učenie s využitím metód 

umelej inteligencie, ktoré si popíšeme detailnejšie.10 

 

3.1. Metódy umelej inteligencie na predikciu nákladov zdravotnej 

starostlivosti 

Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá metódami 

a algoritmami učenia sa stroja z údajov. Cieľom strojového učenia je modelovanie 

algoritmov učenia sa pomocou stroja na základe vstupných dát v definovanom priestore 

riešení. Vo všeobecnosti, rozoznávame pri strojovom učení tri typy úloh, a teda 

kontrolované učenie (učenie s dozorom, učenie pod dohľadom), nekontrolované učenie 

(učenie bez dozoru, samostatné učenie) a učenie posilňovaním.11  

Kontrolované učenie prebieha v dvoch fázach, ktoré zahŕňa trénovanie a testovanie. 

Tréningovú údajovú sadu tvoria príklady, ktoré obsahujú hodnoty vysvetľujúcich 

premenných, ale aj hodnotu cieľovej predpovedanej premennej. V testovacej údajovej 

sade sú prítomné len príklady, ktoré obsahujú  hodnoty vysvetľujúcich premenných. 

Pomocou tréningových príkladov je vybraným algoritmom vytvorený model, ktorý je 

použitý pre generovanie výstupov pre príklady testovacej údajovej sady. Patria tu rôzne 

algoritmy predikcie, ktoré sa používajú na predikciu zdravotnej starostlivosti, napríklad 

regresné stromy, regresná metóda k- najbližších susedov, regresná metóda podporných 

vektorov, neurónové siete a iné metódy.12   

                                                           
10 MORID, M. A., KAWAMOTO, K., AULT, T. et al. Supervised Learning Methods for Predicting Healthcare 
Costs: Systematic Literature Review and Empirical Evaluation. In American Medical Informatics Association 
Annual Symposium Proceedings, Vol. 2017. s. 1312-1315 
11 BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning, 1st edition. New York, Springer, 2007. s. 24-30 
12 HAN, J., KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd edition. Waltham, Elsevier, Morgan 
Kaufmann Publishers, 2012. s. 18 
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Nekontrolované učenie prebieha v jednej fáze. Údajovú sadu tvoria príklady 

s hodnotami premenných a algoritmus hľadá vzťahy medzi vstupnými príkladmi 

vzhľadom na podobnosť hodnôt jednotlivých atribútov. Patria tu napríklad algoritmy 

zhlukovania, či asociačné pravidlá, ktoré je tiež možné použiť pri predikcii nákladov 

zdravotnej starostlivosti. 

V poslednej dobe sa rozvíjajú aj riešenia úloh s využitím učenia sa posilňovaním, 

ktorá využíva pravidlá pre odmeňovanie správnych rozhodnutí. Rozvíja sa aj oblasť 

samo- kontrolovaného učenia, ktoré prebieha v dvoch fázach rovnako ako kontrolované 

učenie, ale už aj samotný tréning prebieha bez použitia hodnôt cieľovej premennej.  

Regresné stromy sú populárnou metódou strojového učenia a umelej inteligencie, 

ktorá je založená na rekurzívnom delení priestoru príkladov na menšie časti.13 Cieľom 

regresných stromov je predpovedať hodnotu cieľovej numerickej premennej na základe 

vysvetľujúcich vstupných premenných. Pri rekurzívnom delení priestoru príkladov 

pomocou najviac relevantných atribútov vzniká strom, v ktorom z každého uzla 

vychádzajú dve alebo viac hrán. V každom uzle tohto stromu sa príslušný príklad testuje 

vzhľadom na prahovú hodnotu príslušnej numerickej premennej alebo vzhľadom na 

triedu nominálnej premennej. V závislosti od výsledku tohto testu  je pre tento príklad 

vybraná jedna z hrán tohto stromu. V prípade, že sa príklad nachádza v niektorom z listov 

vygenerovaného stromu, určí sa predpovedaná hodnota cieľovej premennej tohto 

príkladu podľa vytvoreného modelu. V našej úlohe sú predpovedanou hodnotou náklady 

na zdravotnú starostlivosť v cieľovom období, napríklad v nasledujúcom roku, pomocou 

nákladov poistenca v predchádzajúcom období, napríklad v posledných troch rokoch. 

Metóda náhodných regresných lesov je založená na konštrukcii veľkého počtu regresných 

stromov, pričom každý regresný strom sa generuje nad náhodnou podmnožinou 

príkladov a náhodnou podmnožinou premenných. Predpovedanú hodnotu cieľovej 

premennej dostaneme ako priemernú hodnotu alebo medián hodnôt predpovedaných 

jednotlivými regresnými stromami. V špeciálnom prípade môžu  vznikať len binárne 

stromy, teda stromy, v ktorých z každého uzla vychádzajú dve hrany. Takáto situácia 

nastáva, ak medzi vysvetľujúcimi premennými sú len numerické atribúty alebo 

nominálne atribúty s dvoma triedami. 

                                                           
13 MORID, M. A., KAWAMOTO, K., AULT, T. et al. Supervised Learning Methods for Predicting Healthcare 
Costs: Systematic Literature Review and Empirical Evaluation. In American Medical Informatics Association 
Annual Symposium Proceedings, Vol. 2017. s. 1314 
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Umelé neurónové siete sú ďalšími populárnymi metódami strojového učenia 

a umelej inteligencie, ktoré môžeme použiť na predikciu nákladov zdravotnej 

starostlivosti.14 Model umelých neurónových sietí je tvorený súborom umelých neurónov, 

základných výpočtových jednotiek tohto modelu. Každý umelý neurón je spojený 

s jedným alebo viacerými umelými neurónmi, ktoré sú usporiadané do viacerých vrstiev. 

Počet vrstiev a počet neurónov v jednotlivých vrstvách tvoria architektúru umelej 

neurónovej siete. V každej vrstve môže byť rozličný počet neurónov, pričom počet 

neurónov na vstupnej vrstve zodpovedá väčšinou počtu vysvetľujúcich vstupných 

premenných. V prípade našej úlohy je na výstupnej vrstve už len jeden neurón, ktorý 

obsahuje hodnotu predpovedaných nákladov zdravotnej starostlivosti v nasledujúcom 

kalendárnom roku. Takýto výstup neurónu dostaneme postupným šírením vstupných 

hodnôt v umelej neurónovej sieti pomocou výpočtov v jednotlivých neurónoch, ktoré sú 

v tejto sieti navzájom prepojené. Model vzniká na základe optimalizácie hodnôt váh, ktoré 

reprezentujú prepojenia medzi jednotlivými neurónmi. 

 

4. Hodnotenie úspešnosti metód umelej inteligencie pri predikcii 

nákladov zdravotnej starostlivosti  

Cieľom našej práce bolo prezentovať vybrané metódy umelej inteligencie 

pri predikcii nákladov zdravotnej starostlivosti. Základnou myšlienkou tejto predikcie 

je použitie nákladov poistenca počas prechádzajúceho obdobia, napríklad v posledných 

troch rokoch, na predikciu nákladov zdravotnej starostlivosti v cieľovom období, 

napríklad v nasledujúcom kalendárnom roku.   

Na vyhodnotenie úspešnosti metód môžeme použiť ukazovatele, medzi ktoré patrí 

napríklad priemerná absolútna chyba, priemerná absolútna percentuálna chyba, 

priemerná kvadratická chyba alebo R- kvadrát15. Priemerná absolútna chyba vyjadruje 

priemernú chybu modelu medzi predpovedanou hodnotou nákladov a skutočnou 

hodnotou nákladov vypočítanú vzhľadom na všetkých pacientov v údajovej sade. 

Priemerná absolútna percentuálna chyba vyjadruje podiel medzi priemernou absolútnou 

chybou a priemernou hodnotou nákladov všetkých poistencov. Priemerná kvadratická 

                                                           
14 MORID, M. A., KAWAMOTO, K., AULT, T. et al. Supervised Learning Methods for Predicting Healthcare 
Costs: Systematic Literature Review and Empirical Evaluation. In American Medical Informatics Association 
Annual Symposium Proceedings, Vol. 2017. s. 1320 
15 DUNCAN, I., LOGINOV, M., LUDKOVSKI, M. Testing Alternative Regression Frameworks for Predictive 
Modeling of Health Care Costs. In North American Actuarial Journal, Vol. 20, no. 1, 2016, s. 82. 
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chyba je založená na výpočte druhej mocniny medzi predpovedanou hodnotou nákladov 

a skutočnou hodnotou nákladov pre všetkých pacientov v údajovej sade. Ukazovateľ R- 

kvadrátu slúži na vyjadrenie korelácie medzi aktuálnymi a predpovedanými hodnotami 

nákladov, pričom v prípade ideálneho modelu umelej inteligencie je jeho hodnota rovná 

1. Ak hodnotíme priemernú absolútnu chybu, priemernú absolútnu percentuálnu chybu 

alebo priemernú kvadratickú chybu, v ideálnom prípade je ich hodnota rovná 0. Táto 

situácia zodpovedá modelu, ktorého predpovedané hodnoty nákladov sú identické ako 

skutočné hodnoty nákladov. 

Porovnaním výkonnosti rôznych modelov umelej inteligencie vzhľadom na rôzne 

ukazovatele úspešnosti a rôzne skupiny obyvateľov môžeme získať informáciu 

o metódach, ktoré sú pri riešení našej úlohy najúspešnejšie. Výsledky rôznych štúdií 

ukazujú, že pri predpovední hodnôt nákladov zdravotnej starostlivosti v nasledujúcom 

období preukazujú najvyššiu úspešnosť metódy umelej inteligencie založené na 

kontrolovanom učení, konkrétne náhodné regresné lesy a umelé neurónové siete, ktoré 

sme si stručne predstavili v predchádzajúcej kapitole. Umelé neurónové siete sú 

mimoriadne úspešné pri pacientoch s vyššími nákladmi. O žiadnej metóde však 

nemôžeme tvrdiť, že je univerzálna. Vo viacerých prípadoch sa v praxi ako najúčinnejšie 

javí použitie kombinácie viacerých metód. 

 

Záver 

V našej práci sme predstavili možné použitie umelej inteligencie v oblasti predikcie 

nákladov zdravotnej starostlivosti. Porovnaním výkonnosti rôznych modelov umelej 

inteligencie vzhľadom na rôzne ukazovatele úspešnosti a rôzne skupiny obyvateľov 

poukazujú rôzne štúdie na možnosť použitia regresných stromov, náhodných regresných 

lesov a umelých neurónových sietí. Pridanie nenákladových medicínskych 

alebo demografických atribútov do údajovej sady a využitie ich prediktívnej schopnosti 

môže byť ďalším smerom budúceho výskumu v tejto oblasti.  
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Umelá inteligencia  

a jej význam v kozmickej činnosti ľudstva 

Bc. Eduard Frederik Fejo 

 

Úvod 

Umelá inteligencia, slovné spojenie, ktoré sa dostáva do popredia posledné 

desaťročie, no je omnoho staršie, než si myslíme. Ak by sme chceli rozprávať o umelej 

inteligencii, ktorá poskytla základ modernej umelej inteligencii, ocitli by sme sa 

v povojnových rokoch, v laboratóriách Alana Turinga v Manchestri, Howarda Aikena na 

Harvarde alebo pre nás v známejšom laboratóriu IBM. 

Moderná umelá inteligencia má za cieľ nám pomáhať v rôznych oblastiach, dokáže 

byť nápomocná v domácnostiach bežných ľudí vo forme hlasových asistentov, môže 

vyhodnocovať údaje pri kozmických misiách alebo znižovať náklady, nie len súkromných 

spoločností, ale aj celkov ako je Európska únia. Práve Európska únia ma jasnú víziu a vidí 

v umelej inteligencií obrovský potenciál, vďaka ktorému môžeme do roku 2035 zvýšiť 

produktivitu práce až o 37%, a tak prilákať mnohé zahraničné investície či znížiť globálne 

emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 4%, a tak pomôcť k pomalšej zmene klímy. 

Musíme však konštatovať, že jej využívanie bude mať neblahý dopad na zamestnanosť 

a až 32% pracovných miest sa bude musieť reštrukturalizovať a časť z nich dokonca 

zanikne.1 

Ako je však známe, najväčší vplyv na vývoj nových technológií majú vojenské 

konflikty alebo vzájomné súťaženie veľkých spoločností – v našom prípade kozmických 

agentúr. Práve kozmické agentúry začali využívať umelú inteligenciu vo veľkej miere na 

rôzne účely od mapovania neoznačených galaxií, hviezd a čiernych dier, ako aj na 

komunikáciu, autonómnu navigáciu kozmických lodí a v neposlednom rade aj na 

monitorovanie a riadenie rôznych systémov.2 

 

 

                                                           
1 Umelá inteligencia: možné oblasti využitia a riziká, ktoré so sebou prináša [online]. 2020 Dostupné na 
internete: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200918STO87404/umela-
inteligencia-mozne-oblasti-vyuzitia-a-rizika-ktore-so-sebou-prinasa 
2 Kotorchevikj, I. How NASA uses AI and Machine Learning for space exploration. [online]. 2020 
https://read.hyperight.com/how-nasa-uses-ai-and-machine-learning-for-space-exploration/ 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200918STO87404/umela-inteligencia-mozne-oblasti-vyuzitia-a-rizika-ktore-so-sebou-prinasa
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200918STO87404/umela-inteligencia-mozne-oblasti-vyuzitia-a-rizika-ktore-so-sebou-prinasa
https://read.hyperight.com/how-nasa-uses-ai-and-machine-learning-for-space-exploration/


28   Umelá inteligencia z pohľadu práva  
 

1. Umelá inteligencia v kozmickom priestore 

Prvú kapitolu by sme si dovolili začať citovaním Louisa Friedmana: „Prieskum 

človeka a kolonizácia Marsu nám dá zabrať stovky, ba tisíce rokov. Za ten čas dôjde k 

pokroku v oblasti nanotechnológií, kozmickom cestovaní, robotiky, biomolekulárneho 

inžinierstva aj umelej inteligencie.“ V nadväznosti na tento citát by sme radi dodali, že ani 

rýchlosť súčasného technologického pokroku nám neumožní plnohodnotný pobyt na 

Marse za nášho života, no umožní nám pohodlnú dovolenku v kozmickom hoteli „Voyager 

Station“, a to možno už na konci tohto desaťročia.3 

Význam umelej inteligencie v kozme môžeme vidieť už aj pri významných 

udalostiach zo začiatku roku 2021, kedy sa podarilo vozidlu Perseverance a jeho 

spoločníkovi Ingenuity bezpečne pristáť na Marse bez asistencie človeka. Nebolo to prvé 

úspešné pristátie na  Marse, no vďaka využitiu umelej inteligencie bolo najbezpečnejšie – 

keďže pri pristávaní rozhodoval jeho systém o dôležitých krokoch a nemusel sa plne 

spoliehať na predprogramované správanie zo Zeme. 

 

1.1. Európska vesmírna agentúra a využívanie umelej inteligencie 

Európska vesmírna agentúra využíva umelú inteligenciu v rôznych zaujímavých 

projektoch. Za to najzaujímavejšie môžeme považovať projekt ɸ-sat-1, ktorý spustila ESA 

3. septembra 20204 ako súčasť prvej misie, ktorá ma za úlohu pozorovanie Zeme, pri 

ktorom asistuje umelá inteligencia.5 Jej úlohou je úprava údajov zo senzorov a kamier, 

a teda zefektívnenie procesu spracovania všetkých týchto údajov. Zvýšenie efektívnosti 

pri spracovaní umožní používateľom prístup k najaktuálnejším informáciám v čo 

najkratšom čase, čo bude v konečnom dôsledku prínosom pre celú spoločnosť. Životnosť 

tejto misie predpokladá ESA na približne 1 rok a vďaka výške len 540 km nad povrchom 

Zeme nezostane tento satelit po ukončení jeho misie dlho na obežnej dráhe. Význam vo 

výške umiestnenia tohto kozmického telesa vidíme najmä v tom, že krátka vzdialenosť na 

                                                           
3 Sabová, G. Umelá gravitácia aj kúpele. Prvý vesmírny hotel chcú otvoriť v roku 2027. IN Pravda [online]. 
2021 Dostupné na internete: https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/579678-umela-
gravitacia-aj-kupele-prvy-vesmirny-hotel-chcu-otvorit-v-roku-2027/ 
4 φ-sat Artificial intelligence for Earth observation [online]. 2020 Dostupné na internete: 
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Ph-sat / 
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/PhiSAT_factsheet2_200605.pdf  
5 Artificial Intelligence for Earth observation [online]. 2020 Dostupné na internete:  
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Ph-
sat/Artificial_Intelligence_for_Earth_observation 
 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/579678-umela-gravitacia-aj-kupele-prvy-vesmirny-hotel-chcu-otvorit-v-roku-2027/
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/579678-umela-gravitacia-aj-kupele-prvy-vesmirny-hotel-chcu-otvorit-v-roku-2027/
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Ph-sat%20/
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/PhiSAT_factsheet2_200605.pdf
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Ph-sat/Artificial_Intelligence_for_Earth_observation
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Ph-sat/Artificial_Intelligence_for_Earth_observation
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obežnej dráhe zmierni dopad na problém s kozmickým odpadom, a tým výrazne zníži aj 

pravdepodobnosť a čas, kedy bude môcť tento satelit spôsobiť škodu vo forme stretu 

s iným zariadením. 

Ďalším príkladom umelej inteligencie v kozme je v Nemecku vyvinutý a vyrobený 

hlasový asistent CIMON-2, ktorý plne interaguje s ľudskou posádkou na Medzinárodnej 

vesmírnej stanici a pomáha im zefektívniť rôzne pracovné či každodenné úlohy.6 CIMON-

2 je schopný vysvetliť a ukázať na svojej obrazovke pracovné pokyny pre vedecké pokusy, 

informácie alebo opravy. Okrem iného dokáže viesť aj rozhovor s posádkou alebo prejaviť 

empatie.  Za implementáciu umelej inteligencie zodpovedá firma IBM, ktorá bola pri 

vzniku umelej inteligencie už v povojnových rokoch. 

 

1.1.1. Slovenská republika a umelá inteligencia v kozme 

Slovenská republika síce nepatrí medzi 22 členských krajín Európskej vesmírnej 

agentúry, no dňa 16. februára 2015 vstúpila do druhej fázy spolupráce podpisom 

medzinárodnej zmluvy7, ktorú neskôr ratifikoval prezident SR. Táto medzinárodná 

zmluva nám rozšírila možnosti spolupráce s ESA, a teda aj možnosť sa spolupodieľať na 

rôznych projektoch nielen finančne. Vyššie spomenutá zmluva, ktorá bola uzatvorená na 

päť rokov, avšak doba na ktorú bola uzavretá vypršala 3. februára 2021 a Slovenská 

republika sa rozhodla stať pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry po dobu 

siedmich rokov. Na rozdiel od druhej fázy majú slovenské firmy zaoberajúce sa 

projektami kozmického charakteru možnosť zapájať sa do dodávateľského reťazca ESA, 

a tým sa môže podporiť rozvoj nového odvetvia na Slovensku.8 

Jedným z úspešných slovenských projektov je prieskumné vozidlo s autonómnou 

navigáciou Androver I, ktoré bolo súčasťou simulovanej misie na Mesiac. Spomínaná 

misia bola vykonaná pod záštitou ESA na Havaji.9 Slovenská firma má v portfóliu viaceré 

                                                           
6 Astronaut assistant CIMON-2 is on its way to the International Space Station [online]. 2019 Dostupné na 
internete:  https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/12/astronaut-assistant-
cimon2-is-on-its-way-to-the-international-space-station.html  
7 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č.  
130/2016 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/130/  
8 SARIO. Space Industry in SLOVAKIA [online]. 2021 Dostupné na internete:  
https://www.sario.sk/sites/default/files/sario-space-industry-in-slovakia-2021-02-11_online.pdf  
9 Slovak rover Androver I could survey the Moon's terrain  [online]. 2021 Dostupné na internete:  
https://spectator.sme.sk/c/22416467/slovak-rover-androver-i-could-survey-the-moons-terrain.html  

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/12/astronaut-assistant-cimon2-is-on-its-way-to-the-international-space-station.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/12/astronaut-assistant-cimon2-is-on-its-way-to-the-international-space-station.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/130/
https://www.sario.sk/sites/default/files/sario-space-industry-in-slovakia-2021-02-11_online.pdf
https://spectator.sme.sk/c/22416467/slovak-rover-androver-i-could-survey-the-moons-terrain.html
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druhy týchto prieskumných vozidiel a vďaka umelej inteligencii sa dokážu nielen vyhýbať 

statickým, ale aj pohybujúcim sa prekážkam bez zásahu človeka.10 

 

1.2. NASA a využívanie umelej inteligencie 

S istou mierou nadhľadu by sme mohli konštatovať, že NASA využíva umelú 

inteligenciu v najväčšej miere, resp. vo forme, ktorá je najviac viditeľná. Práve pristátie 

nového rovera s názvom Perseverance na červenej planéte – Mars nám ukázalo, že umelá 

inteligencia je schopná za pomoci tzv. strojového učenia samostatne sa rozhodovať 

a vyhodnocovať údaje z rôznych snímačov, a tak bezpečne pristáť na povrchu akejkoľvek 

planéty bez pomoci človeka.  Nie je to prvá misia, ktorá úspešne pristála na Marse, no bez 

umelej inteligencie, ako ju poznáme v súčasnosti, bola pravdepodobnosť úspešného 

pristátia len 50%.11 Perseverance dokázala analyzovať povrch planéty pri navigácii, 

porovnávať informácie s informáciami, ktoré sa dozvedela na Zemi, identifikovať 

nebezpečenstvá a vyhnúť sa im bez akýchkoľvek ľudských zásahov v reálnom čase. Táto 

nová technológia pomôže pri bezpečnom preskúmavaní aj vzdialenejších planét, keďže 

už ani polhodinové oneskorenie v prenose signálu nie je prekážkou pre bezpečné 

pristávanie aj v nepredpokladaných podmienkach.   

Ďalším projektom NASA, študentov z Francúzska, Južnej Afriky, USA, mentorov z 

akademickej obce a z technologickej spoločnosti Nvidia, je program, ktorý dokáže 

vykresliť asteroid už za štyri dni, čo je obrovská úspora času oproti času potrebného na 

vykreslenie asteroidu astronómom so štandardnými výpočtovými prostriedkami, nová 

technológia je už používaná na observatóriu Arecibo v Portoriku.12 

 

1.3. Ostatné kozmické agentúry 

Pokiaľ ide o veľkých hráčov na poli kozmických agentúr, ktoré nie sú v rukách 

súkromných investorov, je vhodné spomenúť JAXA – Japonskú kozmickú agentúru, 

                                                           
10 Krajčovičová, D. Robot Androver II prešiel pomocou nášho algoritmu autonómne až 1,5 km.  IN 
robotechvision [online]. 2021 Dostupné na internete: https://robotechvision.com/androver-ii-presiel-
autonomne-15-kilometra/page/2/?et_blog  
11 Staicu, A. The NASA Perseverance Mars Landing – a Victory for Artificial Intelligence and Machine 
Learning  [online]. 2021 Dostupné na internete:https://www.softelligence.net/blog/the-nasa-
perseverance-mars-landing-a-victory-for-artificial-intelligence-and-machine-learning/  
12Shekhtman, L. NASA Takes a Cue From Silicon Valley to Hatch Artificial Intelligence Technologies [online]. 
2019  Dostupné na internete: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-takes-a-cue-from-
silicon-valley-to-hatch-artificial-intelligence-technologies  

https://robotechvision.com/androver-ii-presiel-autonomne-15-kilometra/page/2/?et_blog
https://robotechvision.com/androver-ii-presiel-autonomne-15-kilometra/page/2/?et_blog
https://www.softelligence.net/blog/the-nasa-perseverance-mars-landing-a-victory-for-artificial-intelligence-and-machine-learning/
https://www.softelligence.net/blog/the-nasa-perseverance-mars-landing-a-victory-for-artificial-intelligence-and-machine-learning/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-takes-a-cue-from-silicon-valley-to-hatch-artificial-intelligence-technologies
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-takes-a-cue-from-silicon-valley-to-hatch-artificial-intelligence-technologies


Umelá inteligencia z pohľadu práva   31 
 

Roskosmos ruskú vládnu agentúru zodpovednú za kozmický program, čínsku Kuo-ťia 

chang-tchien ťü alebo indickú ISRO. 

Kvôli širokému záberu a pôsobnosti týchto agentúr na poli umelej inteligencie 

v tejto časti v opíšeme to najzaujímavejšie, čo ponúka Japonska kozmická agentúra. Práve 

už skôr spomenutá kozmická agentúra zaznamenala úspech v roku 2013 s ich nosnou 

raketou Epsilon, ktorá ako prvá obsahovala umelú inteligenciu13. Umelá inteligencia 

zjednodušovala ovládanie celej rakety, kontrolovala funkčnosť systémov pred vzletom 

a samozrejme znižovala náklady, keďže všetky štarty od roku 2013 boli úspešné14.  

Agentúra vidí budúcnosť v raketách Epsilon S, ktoré plánuje predstaviť v roku 2023, 

a tým odštartovať Epsilon Launch Vehicle do súkromného sektoru ako autonómny a 

udržateľný dopravný systém medzi Zemou a inými kozmickými telesami. 

 

2. Právo a umelá inteligencia 

Ak hovoríme o spojení práva a umelej inteligencie, musíme určiť, v akých oblastiach 

by mohol nastať stret týchto dvoch oblastí. Široké možnosti využitia umelej inteligencie, 

ktoré zatiaľ všetky ani nepoznáme, kvôli / vďaka nepretržitému vývoju po celom svete, 

nám značne sťažujú presné a jasné právne vymedzenie oblastí, v ktorých by bolo 

využívanie umelej inteligencie do budúcnosti upravené, obmedzené alebo dokonca 

zakázané. Uznesenie Európskeho parlamentu o umelej inteligencii15 vymedzuje umelú 

inteligenciu ako systém, ktorý je založený na softvéri alebo je súčasťou hardvérových 

zariadení, a ktorý vykazuje správanie simulujúce inteligenciu s určitým stupňom 

autonómie na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Za autonómny systém umelej inteligencie 

sa považuje systém, ktorý funguje na princípe vyhodnocovania a spracovávania údajov 

a zároveň funguje za používania inštrukcií, no tie ho nijak neobmedzujú. Obmedzenie sa 

nachádza v zadaní či plánovanom výsledku činnosti umelej inteligencie, za ktorým ho 

vývojár zostrojil. V kontexte umelej inteligencie v kozme to môže byť bezpečný presun 

ľudskej posádky alebo prieskumného vozidla na iné kozmické teleso. 

                                                           
13 Morita, Y. A New Type of Launch Vehicle: A Rocket with Artificial Intelligence. [online]. 2010 Dostupné na 
internete: https://global.jaxa.jp/article/interview/vol58/index_e.html  
14 Morita, Y. About Epsilon Launch Vehicle [online]. 2010 Dostupné na internete: 
https://global.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/  
15SPRÁVA o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v 
oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_SK.html  

https://global.jaxa.jp/article/interview/vol58/index_e.html
https://global.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_SK.html
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Medzinárodné právo verejné sa ako celok donedávna venovalo primárne len 

autonómnym zbraňovým systémom s umelou inteligenciou. Tieto zbraňové systémy 

musia spĺňať prísne štandardy medzinárodného humanitárneho práva, pričom 

podstatnou podmienkou je, že v žiadnom prípade autonómne zbraňové systémy nemôžu 

zbaviť človeka rozhodovania napr. pri vojenských misiách. Umelá inteligencia a jej 

autonómne rozhodovanie by nemalo zbaviť ľudí zodpovednosti a len ľudia musia vždy 

niesť konečnú zodpovednosť za rozhodovacie procesy a zároveň je potrebná možnosť 

identifikovať človeka zodpovedného za dané rozhodnutie.16 

 

2.1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou 

Pri určovaní zodpovednosti v kozmickom priestore je podstatné vymedziť subjekty 

medzinárodného kozmického práva. Subjektom sú primárne štáty a medzinárodné 

medzivládne organizácie. Ako spomenieme neskôr v príspevku, v súčasnosti existujú aj 

určité právnické osoby, ktoré môžu vykonávať vesmírne činnosti, avšak nie sú subjektom 

MPV. Činnosť týchto právnických osôb nie je primárne regulovaná normami 

medzinárodného práva, ale vnútroštátnou právnou úpravou – prísnou reguláciou štátov.  

Existencia umelej inteligencie sama o sebe nezakladá povinnosť štátov zodpovedať 

za ňu, ak ide o konanie medzinárodným právom dovolené.  Platí, že štáty sú povinné 

predchádzať či minimalizovať škody a v prípade ich vzniku majú škodu nahradiť. Ako 

sme už v tejto práci spomenuli, momentálne spôsoby využitia umelej inteligencie 

nedávajú veľký predpoklad k tomu, aby vznikla škoda inému štátu. V budúcnosti, ak sa 

stane cestovanie mimo našu planétu viac samozrejmé a umelá inteligencia, napríklad vo 

forme viac vyvinutého CIMON-a bude riadiť kozmické lode, sa pravdepodobnosť 

spôsobenia takejto škody bude exponenciálne zväčšovať.  

Zodpovednosť štátu za škodu môžeme hľadať v texte zmluvy o zodpovednosti 

„Liability Convention“, ktorý bol prijatý na základe rezolúcie 2777 (XXVI) z roku 1972 . 

Môže ísť o škodu spôsobenú na lietadle, povrchu Zeme, ako aj o škodu spôsobenú 

v kozmickom priestore. Konkrétne článok II napovedá o absolútnej zodpovednosti štátu, 

ktorý vypúšťa kozmické teleso. Výška náhrady škody je neobmedzená, čo je aj dôvodom 

                                                           
16 Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2018 o autonómnych zbraňových systémoch 
(2018/2752(RSP)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0341_SK.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0341_SK.html
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prísnej regulácie štátmi, ak súkromné subjekty, teda právnické osoby, vykonávajú činnosť 

smerujúcu do kozmu, exkulpácia alebo inak aj zbavenie viny štátu je možná.17 

Medzi základné a podstatné dokumenty, ktoré upravujú rámec zodpovednosti za 

škodu radíme aj rezolúciu A/RES/59/115 o uplatňovanií koncepcie „vypúšťacieho 

štátu18, Kozmickú zmluvu19 (1967) a primárne jej článok VII a Dohovor o registrácii 

objektov vypustených do kozmického priestoru20 (Registration Convention) (1975).21 Pre 

kvalifikáciu zodpovednosti sa v zmluvách nepoužíva špeciálne označenie, ako napr. 

raketa riadená umelou inteligenciou, satelit a podobne, ale všeobecnejšie pomenovanie 

„vesmírny objekt.“ 

V súčasnosti už vo vesmíre nájdeme aj kozmické agentúry ako SpaceX, Blue Origin, 

Boeing a ďalšie, ktoré sú v súkromnom alebo korporátnom vlastníctve, a teda štáty 

nemajú dosah na konanie týchto agentúr. Dá sa predpokladať, že medzinárodné právo už 

pri vzniku pravidiel pre využívanie kozmického priestoru predpokladalo, že štáty nebudú 

jediné subjekty pri využívaní kozmického priestoru a predbehlo svoju dobu podobne ako 

to spravilo pri Dohode o činnosti štátov na Mesiaci a iných nebeských telesách. Základné 

pravidlá Kozmickej zmluvy spojené s medzinárodnou zodpovednosťou, ktorá bola 

signatármi rozšírená o „Dohovor o zodpovednosti“, nám napovedajú že signatárske štáty 

sú zodpovedné za všetky škody ich vládnych agentúr, ako aj všetkých ich fyzických alebo 

právnických osôb.22 Preto, ak by tieto subjekty spôsobili škodu alebo ich kozmický objekt 

riadený umelou inteligenciou, možno od signatárskych štátov očakávať, že dobrovoľne 

prevezmú za ne zodpovednosť a danú škodu budú ďalej vymáhať pomocou 

vnútroštátnych právnych prostriedkov.  

Často sa však stáva, že štát prenesie časť funkcií, ktoré tradične vykonával, na 

vojenské spoločnosti, ktoré majú za úlohu splniť konkrétny cieľ stanovený štátom 

a v tomto prípade by  mal štát zodpovedať za danú spoločnosť priamo23. Možno sa teda 

                                                           
17Hrozenský,T. Klobučnik L. Medzinárodné kozmické právo. [online]. 2017 Dostupné na internete: 
http://www.vesmirnapolitika.sk/wp-content/uploads/2017/07/SSPA20prezentacia20letna20skola205-
7-17.pdf  
18 A_RES_59_115 [online].  Dostupné na internete:  https://digitallibrary.un.org/record/537136?ln=en  
19 Vyhláška 40/1968 Zb, o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru 
vrátane Mesiaca a iných nebeských telies 
20 Vyhláška 130/1978 Zb. o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru  
21 Liability/ Responsibility [online].  Dostupné na internete: https://www.esa.int/About_Us/ECSL_-
_European_Centre_for_Space_Law/Liability_Responsibility  
22 Vyhláška 58/1977 Zb.  o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými 
objektmi 
23 Lehnardt, CH. PRIVATE MILITARY COMPANIES AND STATE RESPONSIBILITY, IN International Law and 
Justice Working Papers [online]. 2007 Dostupné na internete:  https://iilj.org/wp-

http://www.vesmirnapolitika.sk/wp-content/uploads/2017/07/SSPA20prezentacia20letna20skola205-7-17.pdf
http://www.vesmirnapolitika.sk/wp-content/uploads/2017/07/SSPA20prezentacia20letna20skola205-7-17.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/537136?ln=en
https://www.esa.int/About_Us/ECSL_-_European_Centre_for_Space_Law/Liability_Responsibility
https://www.esa.int/About_Us/ECSL_-_European_Centre_for_Space_Law/Liability_Responsibility
https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Lehnardt-Private-military-companies-and-state-responsibility-2007-1.pdf
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domnievať, že ak isté štáty budú využívať právnické osoby, ktoré vykonávajúce kozmické 

činnosti, bude štát zodpovedať za prípadné škody, ktoré vznikli pri plnení úloh 

a stanoveného cieľa.  

 

2.2. Škody spôsobené kozmickým telesom 

V histórií sme sa zatiaľ nestretli so škodou, ktorá by bola priamo spôsobená umelou 

inteligenciou v kozme. Predpokladáme však, že problematika autonómnych vozidiel na 

Zemi, ktoré fungujú už v súčasnosti v niektorých štátoch aj legálne, vytvorí istý súbor 

pravidiel, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou uplatní aj na škody v kozme, ak budú 

nehody objektov využívajúce umelú inteligenciu častejšie. 

Medzi najzaujímavejšie prípady, kedy boli spôsobené škody v kozme alebo na Zemi 

kozmickým telesom patrí prípad, kedy na Zem dopadol projekt SKYLAB v roku 1979 a 

neuhradenej pokuty vyrubenej NASA vo výške 400 $.24 Síce sa nejedná o škodu v pravom 

zmysle slova a pád nebol spôsobený umelou inteligenciou, ale prípad poukazuje na ťažkú 

vymožiteľnosť v tomto prípade pokuty (ktorá podľa všetkého bola reálne vystavená 

správcom, no nebola vystavená s plnou vážnosťou). V prípadoch, kedy by skutočne 

vznikla „škoda“, ktorú vieme zadefinovať ako stratu života, zranenie alebo iné poškodenie 

zdravia alebo ako zničenie alebo poškodenie majetku štátov alebo osôb, fyzických a 

právnických osôb alebo majetku medzinárodných medzivládnych organizácií, tu už by 

štát ako sme ho zadefinovali vyššie, plne zodpovedal za škody v neobmedzenej miere. Pri 

vykonávaní kozmických aktivít je dnes poistenie, ktoré poskytuje úplné pokrytie rizík, 

ktorým je kozmická loď vystavená počas svojho životného cyklu, nevyhnutnosťou. 

 

Záver 

Umelá inteligencia v správnych rukách nám pomôže výrazne zvýšiť tempo, ale aj 

úspešnosť budúcich kozmických misií. Budeme môcť rýchlejšie preskúmať aj vzdialené 

planéty, ktoré sú podľa súčasných predpokladov vhodnejšie pre život ľudí ako Mars, a to 

všetko bez zásahu ľudských operátorov. Budúce misie budú plne autonómne, prieskum 

vzdialeného kozmu rýchlejší a informácie poskytované odbornej verejnosti presnejšie. 

Pomocníci ako CIMON budú uľahčovať dlhé lety nie len vďaka tomu, že budú riadiť 

                                                           
content/uploads/2016/08/Lehnardt-Private-military-companies-and-state-responsibility-2007-1.pdf  
24 Joyner, T., Moussalli I. A space station crash landed over Esperance 40 years ago, setting in motion unusual 
events [online]. 2019 Dostupné na internete:  https://www.abc.net.au/news/2019-07-12/four-decades-
on-from-skylabs-descent-from-space/11249626  

https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Lehnardt-Private-military-companies-and-state-responsibility-2007-1.pdf
https://www.abc.net.au/news/2019-07-12/four-decades-on-from-skylabs-descent-from-space/11249626
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kozmickú loď, ale budú nám pomáhať aj v každodennom živote na cestách od pestovania 

potravín až po riešenie technických problémov. Projekty využívajúce umelú inteligenciu 

už v blízkej budúcnosti zmiernia dopady kozmického odpadu, a tak aj pravdepodobnosť 

kolízie na obežnej dráhe. Je len na nás, ako sa zhostíme úlohy tvorcov umelej inteligencie 

a práva, ktoré ju bude upravovať a aké jej nastavíme ciele a možnosti jej realizácie. 

Z pohľadu de lege ferenda musí byť v záujme celého ľudstva nastaviť vhodné pravidlá 

a hlavne v súčasnosti zvolávať a podporovať medzinárodné konferencie, ktoré budú 

venované tvorbe nových pravidiel pre nasledujúce roky či desaťročia. 

Štáty a samozrejme aj medzinárodné právo teda ešte čaká dlhá cesta, než sa vyriešia 

všetky teoretické, ale neskôr aj praktické nástrahy využívania umelej inteligencie. Je 

hlavne na štátoch, aby kozmické agentúry a primárne súkromné subjekty, ktoré budú 

komercializovať kozmický priestor, boli motivované aj pod hrozbou výrazných sankcií 

vnútroštátneho práva predchádzať možným komplikáciám mimo našej planéty. Lebo 

každá nehoda na obežnej dráhe môže spôsobiť nespočetne globálne problémy či dokonca 

krízu. Veríme však, že v budúcnosti bude umelá inteligencia zárukou toho 

najbezpečnejšieho spôsobu dopravy v kozme bez ťažko predvídateľného tzv. ľudského 

faktoru v stresových situáciách. 

Kozmické právo ako súčasť medzinárodného práva má v súčasnosti odpovede na 

väčšinu otázok a aj na prípady, ktoré môžu vzniknúť. Ani nástup umelej inteligencie alebo 

súkromných spoločnosti do kozmického priestoru nezbavuje štáty povinnosti nahradiť 

škodu. Môžeme mať tak istotu, že každá škoda bude nahradená, a teda investícia do 

nových kozmických technológií ochránená.   
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https://www.esa.int/About_Us/ECSL_-_European_Centre_for_Space_Law/Liability_Responsibility
https://www.esa.int/About_Us/ECSL_-_European_Centre_for_Space_Law/Liability_Responsibility
https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Lehnardt-Private-military-companies-and-state-responsibility-2007-1.pdf
https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Lehnardt-Private-military-companies-and-state-responsibility-2007-1.pdf
https://www.abc.net.au/news/2019-07-12/four-decades-on-from-skylabs-descent-from-space/11249626
https://www.abc.net.au/news/2019-07-12/four-decades-on-from-skylabs-descent-from-space/11249626
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/130/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0341_SK.html
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4. Vyhláška 130/1978 Zb. o Dohovore o registrácii objektov vypustených do 

kozmického priestoru  

5. Vyhláška 58/1977 Zb.  o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody 

spôsobené kozmickými objektmi 
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Vplyv súčasného využívania  

umelej inteligencie na základné práva 

Zoltán Huszka 

 

Úvod 

Základné práva predstavujú súbor najvýznamnejších nárokov a oprávnení človeka 

ako ľudskej bytosti, ktoré mu vyplývajú z jeho samotnej existencie, bez ohľadu na jeho 

pôvod, rasu, pohlavie alebo iné faktory. Ich existencia zdôvodňuje a podnecuje prijímanie 

všetkých ostatných právnych noriem, ktoré v konečnom dôsledku sledujú ochranu 

a zabezpečenie týchto základných práv.  

Rozmach takéhoto prirodzenoprávneho prístupu však bol paradoxne spätý s ich 

pozitivistickým zakotvením, ktoré sa postupne objavuje najprv na národnej úrovni v 18. 

a 19. storočí a neskôr, v druhej polovici 20. storočia vrcholí v podobe prijatia viacerých 

významných medzinárodnoprávnych dokumentov. V súčasnosti inštitút základných práv 

predstavuje síce stabilnú a relatívne rigidnú súčasť právnej úpravy či už na úrovni štátov 

alebo celého medzinárodného spoločenstva, neznamená to však, že tento inštitút existuje 

izolovane od spoločenského vývoja a nepodlieha vplyvom, na ktoré nutne musí reagovať.  

Predkladaný príspevok poukazuje na vplyv nového fenoménu – umelej inteligencie 

– na základné práva človeka, ktorého čoraz výraznejšie pôsobenie v každodennom živote 

otvára nové otázky ohľadom zachovávania a ochrany základných práv aj v tejto dobe. 

Existencia umelej inteligencie, ako počítačových systémov, ktoré môžu kopírovať 

inteligentné  ľudské správanie1 a jej pôsobenie presahuje hranice štátov a preto aj výzvy, 

ktoré so sebou prináša z pohľadu práva sú záujmom celého medzinárodného 

spoločenstva.  

Cieľom príspevku je načrtnúť vzťah modernej umelej inteligencie a základných práv 

s akcentom na možné riziká ohrozenia tohto inštitútu v dôsledku ich vzájomnej 

interakcie. Príspevok sa zameriava predovšetkým na negatívny vplyv využívania umelej 

inteligencia na konkrétne základné práva. V žiadnom prípade príspevok nepopiera 

prínos, ktorý umelá inteligencia predstavuje pre život, avšak zdôrazňuje potrebu 

dôsledného sledovania a včasnej reakcie medzinárodnej právnej verejnosti na nové 

                                                           
1 Artificial intelligence (umelá inteligencia) – Oxford Learner´s Dictionaries 
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právne výzvy, ktoré tento fenomén so sebou nepochybne prináša. V záujme zachovania 

prehľadnosti sú vybrané základné práva systematizované do štandardne uvádzaných 

kategórií. 

Veríme, že príspevok splní svoj účel a poskytne čitateľovi stručný pohľad na súčasné 

využívanie umelej inteligencie a jej prepojenia s inštitútom základných práv a čitateľovi 

prinesie zaujímavé podnety k ďalším úvahám o súčasných výzvach medzinárodného 

práva. 

 

1. Základné práva v kontexte umelej inteligencie 

1.1. Základné ľudské práva a slobody  

Jednou z oblastí, ktorá demonštruje výhody a riziká využívania umelej inteligencie 

je sféra justície. Spoločenské vzťahy, ktoré sa realizujú v tejto sfére sa dotýkajú veľkého 

počtu subjektov a dostávajú sa do kontaktu s mnohými základnými právami a slobodami, 

ktoré môžu byť takýmto spôsobom dotknuté. Ide predovšetkým o zákaz diskriminácie2, 

právo na spravodlivé súdne konanie3 či právo na prístup k súdu4. 

Umelá inteligencia preniká do súdnictva v podobe rôznych automatizovaných 

systémov, ktoré pomocou algoritmov dokážu spracovať veľké množstvo vložených dát, 

vyhodnotiť konkrétny prípad na základe jeho znakov, porovnať ho s podobnými prípadmi 

v jeho databáze a vyniesť určitý záver. Od takýchto systémov si ich tvorcovia sľubujú 

uľahčenie prístupu k súdu tým, že odbremenením sudcov sa urýchlia konania a zároveň 

sa zabezpečí väčšia predvídateľnosť a nestrannosť rozhodovania. 

Existujúca prax však už potvrdzuje, že práve čo sa týka nestrannosti rozhodovania, 

je umelá inteligencia značne problematická, nakoľko vynesený rozsudok závisí 

od množstva a rozmanitosti dát, s ktorými algoritmus pracuje. Bolo tomu tak napríklad 

v Spojených štátoch amerických, kde takéto systémy využívali niektoré súdy na 

posudzovanie tzv. rizikovosti subjektov, teda či a nakoľko je pravdepodobné, že daná 

osoba spácha protiprávny čin. Ukázalo sa, že algoritmus pravidelne pripisuje 

neprimerane vyššiu rizikovosť afroamerickým obyvateľom v porovnaní s recidivistami 

bielej farby pleti, ktorí sa následkom toho cítili byť diskriminovaní.5 Tento nedostatok 

                                                           
2 Čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
3 Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
4 Čl. 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
5 Bližšie pozri: Angwin, J. et al., 2016. Machine bias. Dostupné na internete: 
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
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umelej inteligencie poukázal na závažný fakt, a to ten,  že systém využívajúci umelú 

inteligenciu môže byť len tak spravodlivým, akými boli rozhodnutia, ktoré jej slúžia ako 

dáta s ktorými algoritmus pracuje.6 Teda keď sa do databázy systému dostali aj 

rozhodnutia zaujaté voči týmto skupinám obyvateľstva (z obdobia rasovej segregácie), 

tak aj súčasné rozhodnutia algoritmov pracovali s podobnou zaujatosťou. 

Zaujímavým znázorneným vplyvu umelej inteligencie na právo prístupu k súdu je aj 

projekt predstavený v roku 2019 estónskym Ministerstvom spravodlivosti, ktorého 

zámerom bolo vyvinúť robotického sudcu, ktorý by rozhodoval menšie spory v ktorých 

hodnota požadovaného plnenia nepresiahne 7 000€.7  Otázkou však bolo, či predloženie 

sporu takémuto sudcovi neporušuje základné práva sporových strán v tom smere, že 

takéto zariadenie nemožno považovať za zákonného sudcu. Tento problém vyriešili tak, 

že proti rozhodnutiu vynesenému umelou inteligenciou sa možno odvolať k „ľudskému“ 

sudcovi, ktorý spor opätovne posúdi a rozhodne. Problém predstavovala teda otázka, či 

je právo na prístup k súdu naplnené aj vtedy, ak je sudcom umelá inteligencia a nie človek. 

Doterajší vývoj a prístup Estónska naznačuje, že toto základné právo obsahuje aj právo na 

prístup k humánnemu sudcovi. Navyše je treba spomenúť, že základné etické princípy, 

ktoré treba dodržať pri využívaní umelej inteligencie v súdnictve vypracovala aj Európska 

komisia pre efektívnu justíciu, medzi ktoré patria princípy ako transparentnosť, 

bezpečnosť dát či rešpekt voči základným právam.8 

 

1.2. Politické a občianske práva 

Vo sfére politických a občianskych práv sa využívanie umelej inteligencie 

najvýraznejšie dotýka volebného práva. Informatizácia verejnej správy je globálnym 

trendom, ktorý so sebou prináša aj využívanie týchto prostriedkov na realizáciu (najmä) 

aktívneho volebného práva. Okrem samotného hlasovania sa však do virtuálneho online 

priestoru čoraz väčšmi presúva aj počiatočná fáza volebného procesu, volebná kampaň, 

                                                           
6 Lum, K. 2017. Limitations of mitigating judicial bias with machine learning. In: Nat Hum Behav 1, 0141. 
Dostupné na internete: https://doi.org/10.1038/s41562-017-0141 
7 Bližšie pozri: Vasdani, T., 2019. Estonia set to introduce AI judge in small claims court to clear court 
backlog. In: The lawyer´s daily. Dostupné na internete: 
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/11582/estonia-set-to-introduce-ai-judge-in-small-claims-court-
to-clear-court-backlog-  
8 Bližšie pozri: CEPEJ, 2019. European ethical charter on the use of artificial intelligence in judicial systems 
and their environment. Council of Europe. Dostupné na internete: 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/196205/COUNCIL%20OF%20EUROPE%20-
%20European%20Ethical%20Charter%20on%20the%20use%20of%20AI%20in%20judicial%20system
s.pdf 

https://doi.org/10.1038/s41562-017-0141
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/11582/estonia-set-to-introduce-ai-judge-in-small-claims-court-to-clear-court-backlog-
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/11582/estonia-set-to-introduce-ai-judge-in-small-claims-court-to-clear-court-backlog-
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/196205/COUNCIL%20OF%20EUROPE%20-%20European%20Ethical%20Charter%20on%20the%20use%20of%20AI%20in%20judicial%20systems.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/196205/COUNCIL%20OF%20EUROPE%20-%20European%20Ethical%20Charter%20on%20the%20use%20of%20AI%20in%20judicial%20systems.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/196205/COUNCIL%20OF%20EUROPE%20-%20European%20Ethical%20Charter%20on%20the%20use%20of%20AI%20in%20judicial%20systems.pdf
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ktorá v tomto prostredí dokáže využiť aj prostriedok personalizovaných reklám9. 

Dôsledkom toho je možná manipulácia voliča tým spôsobom, že tomu sa o politickej 

strane zobrazuje len taký obsah, akým si politická strana želá zaujať ho a naopak, možno 

sa mu nezobrazuje tá časť programu politickej strany, ktorá je pre daného voliča 

neprijateľná. V tomto smere sa nám ponúka otázka, či tento spôsob volebnej kampane 

nenarúša princíp slobodných volieb, keďže na voliča je vyvíjaný omnoho efektívnejší, 

rafinovanejší a menej transparentný tlak zo strany politických subjektov. 

Ďalšou udalosťou, ktorá otvorila viaceré etické a právne dilemy, bolo udelenie 

občianstva prvej robotickej „žene“ menom Sofia v Saudskej Arábii. Tento humanoidný 

robot dokáže samostatne vyhodnocovať reč, ktorú počuje a adekvátne na ňu odpovedať - 

je teda schopný plnohodnotnej konverzácie s človekom, nevynímajúc mimiku a gestiku.10 

Dôkazom toho sú aj jej početné vystúpenia na rôznych medzinárodných konferenciách, 

vrátane vystúpenia na pôde OSN11 alebo stretnutia s predstaviteľmi viacerých štátov. 

Odhliadnuc od problematiky subjektivity takýchto zariadení, faktom ostáva, že po prvý 

raz získal stroj status, ktorý sa doposiaľ udeľoval výlučne ľudským bytostiam. Je zrejmé, 

že z pohľadu práva má tento fakt závažnejší dopad a otvára viaceré otázky, než z pohľadu 

samotných vývojárov. Pre uvedomenie si následkov je potrebné uvedomiť si samotnú 

podstatu inštitútu občianstva, ktoré znamená právnu väzbu medzi osobou a štátom a 

neoznačuje etnický pôvod osoby (čl. 2 Európskeho dohovoru o občianstve). Prvým 

znakom občianstva ako väzby je jeho relatívna trvalosť, ktorej nikto nesmie byť svojvoľne 

zbavený12. Je preto potrebné vysporiadať sa aj s otázkou či a ako bude možné odňať 

udelené občianstvo umelej inteligencii a či sa s takýmto občianstvom spájajú rovnaké 

práva a povinnosti13 aké majú občania - ľudské bytosti.  

Zaujať jasné stanovisko k prípadu Sofie a celkovej subjektivite zariadení umelej 

inteligencie je dôležité ešte pred tým, než dôjde k masovej produkcii podobných 

zariadení. Aj táto oblasť medzinárodného práva si vyžaduje zvýšenú pozornosť 

                                                           
9 Personalizované reklamy umožňujú ich zadávateľom dosiahnuť aby sa konkrétna reklama dostala 
k osobám, ktoré spĺňajú zadávateľom predpísané kritériá. Umožňuje tak efektívnejšie pôsobiť na cieľové 
subjekty. Aj takýto systém pracuje na základe algoritmov a vyhodnocovania množiny dát, preto sme názoru, 
že ich môžeme zaradiť medzi formu umelej inteligencie. 
10 Ukážka dostupná na: https://www.youtube.com/watch?v=dMrX08PxUNY 
11 Bližšie pozri: UN News Centre. Dostupné na internete: https://www.un.org/en/desa/un-robot-sophia-
joins-meeting-artificial-intelligence-and-sustainable-development 
12 Čl. 15 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
13 Príkladom môže byť právo na diplomatickú ochranu umelej inteligencie alebo jej povinnosti pri 
prekročení štátnych hraníc. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMrX08PxUNY
https://www.un.org/en/desa/un-robot-sophia-joins-meeting-artificial-intelligence-and-sustainable-development
https://www.un.org/en/desa/un-robot-sophia-joins-meeting-artificial-intelligence-and-sustainable-development
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medzinárodného spoločenstva, najmä aby sa predišlo možným fenoménom, na ktoré 

právo nebude schopné reagovať v dostatočnej intenzite a tá ktorá oblasť ostane bez 

akejkoľvek etickej a právnej regulácie. 

  

1.3. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva  

Viaceré medzinárodné dokumenty s normatívnou povahou zaradzujú medzi 

základné práva aj právo na prácu. Toto právo je formulované v rôznych dokumentoch 

rôznymi spôsobmi, avšak rozhodovacia prax súdov jednoznačne potvrdzuje, že ho 

nemožno vykladať ako nárok fyzickej osoby, ktorá si toto právo môže vymáhať od 

zamestnávateľa alebo štátu.  

Napriek uvedenému však máme za to, že aj toto právo a jeho úprava si v súčasnej 

dobe využívania umelej inteligencia zaslúži zvýšenú pozornosť medzinárodného 

spoločenstva.  

V dôsledku robotizácie a využívania umelej inteligencia je ohrozených množstvo 

pracovných príležitostí. Tento trend už nie je schovaný len za bránami veľkých 

priemyselných podnikov, ale preniká aj do sféry služieb. Podľa niektorých štúdií14, do 

dnešného dňa robotizácia viedla len k minimálnej strate pracovných miest, nakoľko 

roboty sú v súčasnosti využívané predovšetkým v ťažkom priemysle, kde nahrádzajú 

nebezpečné a pre človek nepriaznivé pracovné činnosti ako je napríklad manipulácia 

s ťažkými predmetmi či zváranie. Konštatuje to aj správa Medzinárodnej organizácie 

práce15, podľa ktorej sa v týchto sektoroch darí zvyšovať efektivitu produkcie zatiaľ bez 

znižovania počtu pracovných miest. Oba spomínané dokumenty však naznačujú, že ďalšie 

zdokonaľovanie robotizácie prostriedkami umelej inteligencie môže nahradiť aj iné 

pracovné miesta. Príkladom môžeme uviesť sféru služieb, kde robotizácia nahrádza také 

tradičné zamestnania, akými sú predavač/ka či upratovač/ka, ktorých vykonávateľmi sú 

zväčša osoby s nižšou odbornou kvalifikáciou. Takéto osoby si čoraz ťažšie dokážu nájsť 

prácu a zabezpečiť svoje nevyhnutné životné potreby, nakoľko robotizácia nahrádza 

práve tie pracovné pozície, ktoré by pre nich predstavovali pracovnú príležitosť. Ide teda 

o veľkú skupinu obyvateľstva ktorá je takýmto spôsobom ohrozená, pričom fakticky 

                                                           
14 Mani, Sunil, 2017. Robot Apocalypse: Does It Matter for India’s Manufacturing Industry? Centre for 
Development Studies Working Paper No. 474, Dostupné na internete: https://ssrn.com/abstract=3182255 
15 International Labour Office. 2020. World Employment and Social Outlook: Trends 2020 International 
Labour Office – Geneva: ILO, ISBN 978-92-2-031407-4 (web pdf), s. 56. Dostupné na internete: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_734455.pdf 

https://ssrn.com/abstract=3182255
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf
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takýto jednotlivci ostávajú bez možnosti ochrany svojho subjektívneho práva na prácu.

 Ochranu ich „možnosti zarábať si na živobytie prácou, pre ktorú sa rozhodli“16 by 

mali z tohto dôvodu zabezpečiť štáty. Nakoniec takýto záväzok vyplýva aj signatárom 

Európskej sociálnej charty (revidovanej), v ktorej zabezpečenie tohto práva definovali 

ako jeden zo svojich hlavných cieľov a záväzkov17. Vzhľadom na to, že zamestnancov 

takýmto spôsobom nahrádzajú spravidla súkromné spoločnosti z ekonomických 

dôvodov, štáty by mohli využiť svoje metódy ekonomického pôsobenia na tieto subjekty 

tak, aby ich priamo alebo nepriamo donútili k zachovaniu určitého percenta pracovných 

miest - napríklad podmienením daňových či iných výhod. Odporúčania v tejto oblasti 

formuluje aj záverečná správa z výskumu realizovaného špecialistami z inštitúcie Oxford 

Economics18. 

Zanedbanie tohto trendu a ignorácia jeho riešenia zo strany štátov by mohla viesť 

k ohrozeniu aj iných základných práv, akým je napríklad právo na sociálne 

zabezpečenie19. Systém sociálneho zabezpečenia nie je vo svete homogénny, v zásade ale 

platí, že ekonomicky pasívna časť obyvateľstva sa na jeho financovaní nepodieľa, práve 

naopak, poberá jej úžitky. V dôsledku toho tento systém funguje len vtedy, ak existuje 

určitá vyváženosť medzi tými, ktorí do tohto systému prispievajú a tými, ktorí z neho 

poberajú úžitky. Ak však počet nezamestnaných výrazne stúpne, schopnosť štátu 

poskytnúť primerané hmotné zabezpečenie všetkým osobám, ktoré na to budú odkázané, 

môže byť ohrozená, čo v konečnom dôsledku znamená aj ohrozenie subjektívneho 

(základného) práva jednotlivcov na sociálne zabezpečenie. Technologické zmeny tak 

vytvárajú potrebu pre modernizáciu sociálneho zabezpečenia, aby toto právo mohlo byť 

garantované aj naďalej. 

 

                                                           
16 1. čast, 1. bod Európskej sociálnej charty (reevidovanej) 
17  Čl. 2 2. časti Európskej sociálnej charty (reevidovanej) 
18 Bližšie pozri: Oxford Economics, 2019. How robots change the world. Dostupné na internete: 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2240363/Report%20-

%20How%20Robots%20Change%20the%20World.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--

S_yv5LZTWzdC5IER_NtSl3PcknlmRKCRLWkiY7DXoc24tLeHNQmxbfIluLCA4PrkWMen4_J_hWSH49WG3O

QvHF61Jlg&_hsmi=74013545&utm_content=74013545&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=07b

1855a-24f4-4b99-bcb8-b0d2a13b715e%7C53b7a48e-9591-4179-8eab-694443190b4f 

 
19 Čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; čl. 22 Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2240363/Report%20-%20How%20Robots%20Change%20the%20World.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--S_yv5LZTWzdC5IER_NtSl3PcknlmRKCRLWkiY7DXoc24tLeHNQmxbfIluLCA4PrkWMen4_J_hWSH49WG3OQvHF61Jlg&_hsmi=74013545&utm_content=74013545&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=07b1855a-24f4-4b99-bcb8-b0d2a13b715e%7C53b7a48e-9591-4179-8eab-694443190b4f
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2240363/Report%20-%20How%20Robots%20Change%20the%20World.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--S_yv5LZTWzdC5IER_NtSl3PcknlmRKCRLWkiY7DXoc24tLeHNQmxbfIluLCA4PrkWMen4_J_hWSH49WG3OQvHF61Jlg&_hsmi=74013545&utm_content=74013545&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=07b1855a-24f4-4b99-bcb8-b0d2a13b715e%7C53b7a48e-9591-4179-8eab-694443190b4f
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2240363/Report%20-%20How%20Robots%20Change%20the%20World.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--S_yv5LZTWzdC5IER_NtSl3PcknlmRKCRLWkiY7DXoc24tLeHNQmxbfIluLCA4PrkWMen4_J_hWSH49WG3OQvHF61Jlg&_hsmi=74013545&utm_content=74013545&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=07b1855a-24f4-4b99-bcb8-b0d2a13b715e%7C53b7a48e-9591-4179-8eab-694443190b4f
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2240363/Report%20-%20How%20Robots%20Change%20the%20World.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--S_yv5LZTWzdC5IER_NtSl3PcknlmRKCRLWkiY7DXoc24tLeHNQmxbfIluLCA4PrkWMen4_J_hWSH49WG3OQvHF61Jlg&_hsmi=74013545&utm_content=74013545&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=07b1855a-24f4-4b99-bcb8-b0d2a13b715e%7C53b7a48e-9591-4179-8eab-694443190b4f
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2240363/Report%20-%20How%20Robots%20Change%20the%20World.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--S_yv5LZTWzdC5IER_NtSl3PcknlmRKCRLWkiY7DXoc24tLeHNQmxbfIluLCA4PrkWMen4_J_hWSH49WG3OQvHF61Jlg&_hsmi=74013545&utm_content=74013545&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=07b1855a-24f4-4b99-bcb8-b0d2a13b715e%7C53b7a48e-9591-4179-8eab-694443190b4f
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1.4. Základné práva detí  

Osobitnú pozornosť si vyžaduje dopad využívania umelej inteligencia na práva detí. 

Dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť 

a osobitnú právnu ochranu.20 V tomto kontexte je potrebné hľadieť aj na možné riziká 

spojené s čoraz vyššou mierou interakcie detí s modernými technológiami, ktoré prináša 

rozvoj umelej inteligencie. 

Oblastí, v ktorých umelá inteligencia slúži na prospech detí a pomáha realizácií ich 

základných práv je mnoho. Účelom tohto príspevku je však poukázať najmä na možné 

negatívne dopady jej využívania v kontexte základných práv. Z toho dôvodu sa zameriame 

na prezentáciu tých príkladov a prípadov, ktoré dokazujú potrebu zvýšenej pozornosti 

z pohľadu medzinárodného spoločenstva. 

Jedným z takýchto prípadov je využívanie umelej inteligencie vo forme robotov 

v domácnostiach, ktoré slúžia na ochranu, zamestnanie a výchovu detí v čase, kedy sa 

rodič z rôznych dôvodov nemôže venovať svojmu dieťaťu. Ako príklad uvádzame 

ambiciózny produkt súkromnej spoločnosti, ktorá v roku 2020 predstavila svojho 

„robotického rodiča“ menom Moxie21. Toto zariadenie slúži na už uvedené účely, ktoré 

dokáže plniť vďaka svojim naprogramovaným schopnostiam. Dokáže s dieťaťom aktívne 

viesť dialóg, zadávať mu úlohy či monitorovať ho prostredníctvom zabudovanej kamery. 

Vývojári uvádzajú, že toto zariadenie učí dieťa rôzne zručnosti, poskytuje mu útechu 

a vedie ho k budovaniu svojich sociálnych zručností.  

Užitočnosť takéhoto pomocníka pre rodiča je značná, otázkou však ostáva, či 

subjektívny názor rodiča je dostatočne legitímny pre posúdenie vhodnosti takéhoto 

zariadenia, nakoľko nie len rodič, ale aj spoločnosť a štát majú zodpovednosť (a záujem) 

na mravnom vývoji dieťaťa. Je preto dôležité posúdiť, či aplikáciou takýchto technológií 

nedochádza k ohrozeniu práva dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, 

duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj. Je paradoxom doby, že toto základné právo 

je v niektorých častiach sveta ohrozené existenčnými problémami rodiny a v iných 

častiach sveta naopak hospodárskym blahobytom a vedeckým pokrokom. 

To, aké dlhodobé následky spôsobí ak umelá inteligencia zastúpi rodičovské 

povinnosti, zatiaľ nie je jasné. Ak však umelá inteligencia prevezme výchovu detí vrátane 

                                                           
20 Preambula Deklarácie práv dieťaťa 
21 Ukážka dostupná na internete: https://www.youtube.com/watch?v=7YRNjclHTHg 
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jej podôb ako hry či učenia, neporušujú tým rodičia právo dieťaťa na ľudské 

zaobchádzanie? Podľa článku 7 Deklarácie práv dieťaťa sa majú tí, ktorí sú za to 

zodpovední riadiť záujmami dieťaťa. Aplikáciou takýchto výchovných metód sa však, 

máme za to, nesledujú záujmy dieťaťa, ale naopak, rodiča. V zmysle uvedených je preto 

potrebná zvýšená pozornosť štátov a medzinárodného spoločenstva o tento jav, aby 

záujmy rodičov neprevážili nad záujmami detí. Nakoniec takúto povinnosť štátov 

konštatoval aj Európsky súd pre ľudské práva v prípade Z and Others v. The United 

Kingdom, v ktorom uviedol, že je povinnosťou štátov prijať také opatrenia, ktoré 

zabezpečia, že osoby v ich jurisdikcii nie sú vystavené (...) neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu a to vrátane zlého zaobchádzania súkromnými osobami. 

 

Záver  

Súčasné využívanie umelej inteligencie nepochybne vplýva na inštitút základných 

ľudských práv a slobôd. Cieľom predloženého príspevku bolo stručne načrtnúť tie oblasti 

života a tie práva, na ktoré jej využívanie pôsobí najvýraznejšie a prináša so sebou možné 

negatívne dôsledky. Je však potrebné uvedomiť si, že umelá inteligencia je len nástroj, 

ktorý môže ľudstvo formovať tak, ako sa samo rozhodne.  Umelá inteligencia zachraňuje 

životy, uľahčuje správu vecí verejných či objavuje vesmír, ale stále za ňou stojí človek, 

vývojár.  

Predložený príspevok dokazuje, že existujú situácie, kedy je možné pochybovať 

o tom či umelá inteligencia naozaj slúži v prospech spoločnosti. Je preto nevyhnutné, aby 

sa aj tejto oblasti venovala náležitá pozornosť medzinárodného spoločenstva a prijala 

potrebné regulácie tak, aby jej vývoj a využívanie nebolo riadené len trhovým 

hospodárstvom, ale aj prísnymi (a vynútiteľnými) právnymi normami. Máme za to, že 

vzhľadom na ekonomickú silu súkromných spoločností, ktoré sa vývojom a aplikáciou 

umelej inteligencie zaoberajú, by diferencovaná národná regulácia nebola efektívna, ba 

priam ani možná. Je preto kľúčové, aby v tejto oblasti postupovalo medzinárodné 

spoločenstvo jednotne, a striktne formulovalo svoj postoj.  
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Vývoj nových ľudských práv v súvislosti s aplikáciou umelej 

inteligencie v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

Bc. Veronika Bekeová 
 

Úvod  

Pokrok vo vede prináša neustále novšie technológie, ktoré sa postupne inkorporujú 

do každodenného života ľudí. Hlavným účelom týchto technológii je zjednodušiť, resp. 

umožniť ľuďom plnenie rôznych úloh. Technológie umelej inteligencie majú nesporne 

veľký potenciál zasiahnuť do fungovania spoločnosti ako aj jednotlivcov. Pri ich vývoji a 

uplatňovaní však musí byť spoločnosť obozretná a vymedziť pre jej existenciu a aplikáciu 

hranice tak, aby sme si zachovali identitu ako ľudské bytosti, ktorým prináležia určité 

práva. Umelá inteligencia môže pri nesprávnom uplatnení ohroziť jednak už vymedzené 

práva, avšak môže zasiahnuť i také aspekty ľudského života, ktoré boli pre nás doteraz 

samozrejmé, a preto neexistovala potreba explicitne ich pomenovávať. Za účelom ich 

ochrany sa to však musí zmeniť. V  príspevku sa pri vymedzení nových ľudských práv 

zameriame na oblasť zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorá je skutočne zásadná pre život 

a zdravie ľudí. „Novosť“ práv však nespočíva v tom, že by doteraz nejestvovali – práve 

naopak. Sú pre nás tak prirodzené, že väčšinou ani neuvažujeme nad tým, či a ako by 

vyzerali naše životy bez nich.  

 

1. Umelá inteligencia 

Umelá inteligencia (ďalej aj „UI“) – pojem, ktorý mnoho ľudí vníma kladne, iní 

naopak v súvislosti s týmto pojmom pociťujú znepokojenie. Mnohokrát sú tieto, či už 

pozitívne alebo negatívne pocity, vyvolané neznalosťou a následnými skreslenými 

predstavami o UI. Preto považujeme za nevyhnutné pre pochopenie rozoberanej 

problematiky rámcovo vysvetliť, čo si pod slovným spojením „umelá inteligencia“ máme 

predstaviť.  

Myšlienku UI načrtol prvý krát katalánsky filozof a básnik Ramon Llull už v roku 

1308. K formálnemu vymedzeniu pojmu došlo až v roku 1956.1 Dnes UI rozumieme 

schopnosť prístroja vykonávať funkcie typicky spájané s ľudskou inteligenciou akými sú 

                                                           
1 PRESS, G. A Very Short History Of Artificial Intelligence (AI) In: Forbes [online]. 30.12.2016 [cit.2021-03-
28]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/12/30/a-very-short-history-of-artificial-
intelligence-ai/?sh=29980c136fba 
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učenie, uvažovanie či tvorivosť.2 Koná tak autonómne – bez potreby vedenia inou osobou 

a adaptabilne, čo znamená že je schopná zvyšovať svoj výkon na základe získaných 

skúseností.3 Technológia UI má niekoľko stupňov:  

1. Artificial Narrow Inteligence (obmedzená UI) – špecializovaná UI, ktorá je schopná 

vykonávať jednu konkrétnu úlohu ako napr. hrať šach. V súčasnosti máme 

k dispozícií len tento druh inteligenice. 

2. Artificial General Intelligence (všeobecná UI ) – táto zvláda všetky úlohy, ktoré 

zvláda človek. 

3. Artificial Super Intelligence (super inteligencia UI) – schopnejšia ako človek vo 

všetkých oblastiach.4 

 

2. Umelá inteligencia a ľudské práva z pohľadu Európskej únie 

UI je prítomná v mnohých aspektoch každodenného života, pričom je viac než isté, 

že tento trend bude v budúcnosti rásť. Táto skutočnosť je vnímaná aj na úrovni Európskej 

únie (ďalej aj „EÚ“), kde aj v súčasnosti prebiehajú práce na vytvorení pravidiel 

vzťahujúcich sa na tento novodobý fenomén. Je nesporné, že uplatňovanie systémov UI 

môže byť mimoriadne prínosné, avšak súčasne môže spôsobovať aj značné škody, ktoré 

môžu byť jednak materiálneho charakteru, kde môžeme hovoriť o zásahoch do 

bezpečnosti a zdravia ľudí (napríklad straty na ľudských životoch, či škody na majetku), 

ako aj nemateriálneho - prejavujúce sa napríklad stratou súkromia, zásahom do práva 

slobodného prejavu, či ľudskej dôstojnosti.5  

Európska únia deklaruje rozhodnutie podporiť rozvoj a používanie UI, súčasne však 

opakovane zdôrazňuje, že pri návrhu a tvorbe ako aj následnom používaní UI je 

nevyhnutné klásť dôraz na rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd. Riaditeľ 

Agentúry Európskej únie pre základné práva Michael O’Flaherty uviedol, že používanie UI 

v Európskej únii, hoci je na vzostupe, je stále ešte len vo svojich začiatkoch. Keďže 

                                                           
2 Umelá inteligencia: definícia a využitie [online]. 04.09.2020 [cit.2021-03-28]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200827STO85804/umela-inteligencia-
definicia-a-vyuzitie 
3FRASCH, P. Umelá inteligencia. [online]. 07.05.2020 [cit.2021-03-28]. Dostupné z: 
https://www.alef.com/sk/umela-inteligencia.c-531.html 
4TRENKLER, Š. Umelá inteligencia v medicíne. [online]. [cit.2021-03-28]. Dostupné na: 
http://www.lf.upjs.sk/ceea/doc5/texty/19%20Trenkler%20Umela%20inteligencia%20v%20medicine%
20%20CEEA%202019.pdf. str. 230 
5 Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere z 19. 2. 2020. Dostupné 
online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_sk.pdf str. 11 

http://www.lf.upjs.sk/ceea/doc5/texty/19%20Trenkler%20Umela%20inteligencia%20v%20medicine%20%20CEEA%202019.pdf
http://www.lf.upjs.sk/ceea/doc5/texty/19%20Trenkler%20Umela%20inteligencia%20v%20medicine%20%20CEEA%202019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sk.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sk.pdf
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technológie napredujú rýchlejšie ako právo, je potrebné aby budúci regulačný rámec EÚ 

bol pevne zakotvený v rešpekte k ľudským a základným právam.6 Podľa slov 

O’Flahertyho „máme možnosť formovať umelú inteligenciu tak, aby nielen rešpektovala 

ľudské a základné práva, ale aby ich aj chránila a podporovala.“ 7 

V správe Agentúry Európskej únie pre základné práva Getting the future right – 

Artificial intelligence and fundamental rights (Ako napraviť budúcnosť – umelá 

inteligencia a základné práva), ktorá poukazuje na nástrahy spojené s UI, sa Európska 

únia a členské štáty vyzývajú, aby:  

- zabezpečili, že UI bude rešpektovať všetky základné práva; 

- zaručili možnosť napadnúť rozhodnutie prijaté UI – ľudia musia vedieť, kedy a ako 

sa používa umelá inteligencia a ako a kde podať sťažnosť. Organizácie, ktoré 

používajú umelú inteligenciou, musia byť schopné objasniť, ako funguje 

rozhodovanie ich systémov; 

- posudzovali UI pred ako aj počas použitia s cieľom znížiť negatívne dopady; 

- poskytovali viac usmernení o pravidlách ochrany údajov – EÚ by mala lepšie 

objasniť, ako sa pravidlá ochrany údajov vzťahujú na umelú inteligenciu. Viac 

informácií je potrebných aj na objasnenie dôsledkov automatizovaného 

rozhodovania a práva na ľudskú kontrolu, keď sa používa umelá inteligencia; 

- posúdili, či umelá inteligencia nevedie k diskriminácii – existuje relatívne nízka 

informovanosť o tom, že umelá inteligencia môže byť diskriminačná a o súvisiacom 

negatívnom dopade tejto diskriminácie; 

- vytvorili účinný systém dohľadu, ktorý by bol garantom zodpovednosti podnikov 

a verejných orgánov 8 

Európsky parlament za účelom posudzovania vplyvu umelej inteligencie zriadil 

osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA).9 

                                                           
6 European Union Agency for Fundamental Rights. Getting the future right – Artificial intelligence and 
fundamental rights [online]. 2020 [cit.2021-03-28]. Dostupné z: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-artificial-intelligence_en.pdf. ISBN 978-
92-9474-860-7 
7 Nastal čas zabezpečiť, aby umelá inteligencia fungovala v prospech Európanov [online]. 14.12.2020 
[cit.2021-03-28]. Dostupné z: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2020-artificial-
intelligence_sk.pdf 
8 Nastal čas zabezpečiť, aby umelá inteligencia fungovala v prospech Európanov [online]. 14.12.2020 
[cit.2021-03-28]. Dostupné z: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2020-artificial-
intelligence_sk.pdf 
9 O nás. [online]. [cit.2021-03-28]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/aida/about 
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3. Umelá inteligencia v zdravotníctve 

Typické pre oblasť zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti je to, že stredobodom 

je pacient voči ktorému následne určitým spôsobom vystupuje zdravotnícky pracovník. 

Pod pojmom zdravotnej starostlivosti si však nestačí predstaviť situáciu, kedy napr. lekár 

zasahuje do telesnej integrity pacienta pri operácii. Zdravotná starostlivosť je 

poskytovaná aj v mnohých iných prípadoch, napríklad v lekárni pri poskytovaní liekov. 

Takéto vnímanie zdravotnej starostlivosti reflektuje aj náš vnútroštátny predpis, ktorým 

je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 

o zdravotnej starostlivosti), ktorý tento pojem definuje ako „súbor pracovných činností, 

ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych 

pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len 

„osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná 

starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, 

ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“10 Z tejto definície môžeme vyvodiť, že 

ošetrovateľská starostlivosť je podskupinou, resp. súčasťou zdravotnej starostlivosti. 

Zákonné vymedzenie ošetrovateľskej starostlivosti, tak ako je uchopené v našom 

vnútroštátnom predpise, je podľa nášho názoru na účely tohto príspevku zbytočne 

komplikované, a preto sa prikloníme k teoretickému vymedzeniu tohto pojmu: 

„Ošetrovateľstvo je integrovaná vedná disciplína, ktorej hlavným poslaním je vhodnými 

metódami systematicky a všestranne uspokojovať individuálne potreby človeka spôsobené 

chorobou a pomáhať tým, čo sa sami o seba nemôžu, nevedia alebo nechcú starať.“11 

Oblasť zdravotnej starostlivosti je nesmierne široká, a preto nikoho nemôže zaraziť, 

že tu možno nájsť široký diapazón ľudských práv. Problematickou sa javí skutočnosť, že 

v súčasnosti neexistuje žiaden právne záväzný dokument upravujúci komplexne všetky 

práva pacienta. Nájdeme ich roztrúsené v mnohých predpisoch na vnútroštátnej úrovni 

(Ústava SR a mnoho zákonných noriem, napr. zákon o zdravotnej starostlivosti) ako aj na 

                                                           
10 §2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
11 LESŇÁKOVÁ, A. – MAČKINOVÁ, M. Ošetrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach. In: Revue 
spoločenských a humanitných vied. [online]. 2019, ročník 7, číslo 2. Dostupné na: 
https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/LES%C5%87%C3%81KOV%C3%81%2C%20A.%20%20
-%20%20MA%C4%8CKINOV%C3%81%2C%20M.%20-
%20OS%CC%8CETROVATEL%CC%8CSKA%CC%81%20STAROSTLIVOST%CC%8C%20%20VZDRAVOTN
I%CC%81CKYCH%20ZARIADENIACH.pdf. str.3 

https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/LES%C5%87%C3%81KOV%C3%81%2C%20A.%20%20-%20%20MA%C4%8CKINOV%C3%81%2C%20M.%20-%20OS%CC%8CETROVATEL%CC%8CSKA%CC%81%20STAROSTLIVOST%CC%8C%20%20VZDRAVOTNI%CC%81CKYCH%20ZARIADENIACH.pdf
https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/LES%C5%87%C3%81KOV%C3%81%2C%20A.%20%20-%20%20MA%C4%8CKINOV%C3%81%2C%20M.%20-%20OS%CC%8CETROVATEL%CC%8CSKA%CC%81%20STAROSTLIVOST%CC%8C%20%20VZDRAVOTNI%CC%81CKYCH%20ZARIADENIACH.pdf
https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/LES%C5%87%C3%81KOV%C3%81%2C%20A.%20%20-%20%20MA%C4%8CKINOV%C3%81%2C%20M.%20-%20OS%CC%8CETROVATEL%CC%8CSKA%CC%81%20STAROSTLIVOST%CC%8C%20%20VZDRAVOTNI%CC%81CKYCH%20ZARIADENIACH.pdf
https://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/LES%C5%87%C3%81KOV%C3%81%2C%20A.%20%20-%20%20MA%C4%8CKINOV%C3%81%2C%20M.%20-%20OS%CC%8CETROVATEL%CC%8CSKA%CC%81%20STAROSTLIVOST%CC%8C%20%20VZDRAVOTNI%CC%81CKYCH%20ZARIADENIACH.pdf
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medzinárodnej úrovni (napr. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, či Charta 

základných práv Európskej únie). Akousi náplasťou je existencia Európskej charty práv 

pacientov a Charty práv pacienta v Slovenskej republike – v oboch prípadoch však ide len 

o nezáväzné dokumenty, ktoré tak plnia funkciu katalógu práv pacienta 

zjednodušujúceho orientáciu.12 

V súvislosti so zdravotnou starostlivosťou je vhodné poukázať aj na to, že 

i  zdravotníckym pracovníkom, čoby osobám s osobitným postavením, by mal prislúchať 

určitý komplex práv vyplývajúci zo špecifík zdravotníckych povolaní. V porovnaní 

s pacientmi je situácia náročnejšia, keďže v tejto oblasti nebol vytvorený žiaden ucelený, 

čo i len nezáväzný dokument.  

Rizík spojených s uplatňovaním UI pre oblasť ľudských práv je skutočne mnoho, 

avšak v našej práci sa zameriame najmä na tie, ktoré sú prepojené na oblasť 

zdravotníctva. Európska únia v Bielej knihe o umelej inteligencii  - európsky prístup k 

excelentnosti a dôvere uvádza, že „osobitný dôraz sa bude klásť na oblasť zdravotníctva ..., 

kde je technológia pripravená na rozsiahle zavádzanie“ a explicitne hovorí že práve 

nemocnice patria medzi oblasti verejného záujmu, kde sa „musia rýchlo začať používať 

produkty a služby, ktoré využívajú umelú inteligenciu.“13 

Nedostatky UI sa môžu v oblasti zdravotníctva môžu prejavovať rôznorodo. Ako 

príklad môžeme uviesť situáciu, kedy by sa UI použila pri operácii alebo inom zákroku, 

avšak v dôsledku nedostatku v technológii rozpoznávania a identifikácie objektov by 

mohlo dôjsť k chybe, ktorá by mohla mať fatálne následky pre pacienta. Iným príkladom 

môže byť problém predpojatosti – vlastnosti, ktorá býva spájaná s ľudským zmýšľaním a 

konaním. Evidujeme prípady, kedy sa v niektorých programoch rozpoznávania 

tváre prejavil určitý stupeň predpojatosti pokiaľ ide o pohlavie a rasu: kým pri určovaní 

pohlavia mužov so svetlejšou pokožkou bola chybovosť nízka, vo vzťahu k ženám 

s tmavšou pokožkou bola táto chybovosť vysoká.14 Ďalšia oblasť ktorá sa javí 

problematická je ochrana osobných údajov. Keďže umelá inteligencia si pre správne 

fungovanie vyžaduje množstvo dát, môžu byť tieto zneužité. „Vďaka analýze veľkých 

objemov údajov a identifikovaniu prepojení medzi nimi sa môže umelá inteligencia použiť 

                                                           
12 BEKEOVÁ, V. Práva pacienta [Bakalárska práca]. Miesto vydania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 
Právnická fakulta.2020. str. 10 
13 Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere z 19. 2. 2020. Dostupné 
online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_sk.pdf str. 9  
14 Ibid., str. 13 
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aj na spätné vysledovanie a deanonymizáciu údajov o osobách, čím môžu vznikať nové riziká 

ohrozujúce ochranu osobných údajov, a to aj v prípade dátových súborov, ktoré samy osebe 

nezahŕňajú osobné údaje.“15   

Jedným z mnohých práv, ktoré by mali byť „novelizované“ je i právo na informácie. 

To bude potrebné vnímať, okrem iného, aj v rozsahu možnosti vedieť kedy sme v kontakte 

s UI. Obdobná povinnosť je stanovená aj v predpisoch o ochrane osobných údajoch 

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov článok 13 

ods. 2 písm. f)). Takéto informovanie by nebolo nevyhnutné v prípade, ak by bolo zrejmé, 

že ide o komunikáciu so systémom UI.  Iným už známym právom, ktoré by pod optikou UI 

bolo vhodné vnímať širšie, je právo slobodného výberu. Obsahom tohto práva je možnosť 

pacienta zvoliť si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nie konkrétneho 

zdravotníckeho pracovníka).16 V súvislosti s UI by toto právo následne mohlo zahŕňať aj 

možnosť výberu medzi zdravotnou starostlivosťou poskytnutou zdravotníckym 

pracovníkom alebo systémom UI. 

 

3.1. Právo na plnohodnotný ľudský kontakt 

Ide o právo bytostne súvisiace s podstatou UI. Súvisí so skutočnosťou, že teoreticky 

mnohokrát môže byť ľudská činnosť plne nahradená UI. Jeho podstata sa prelína i 

s právom na rešpektovanie rodinného života, ktoré sa v tomto kontexte prejavuje najmä 

v možnosti vytvárania ľudských vzťahov s inými ľudskými bytosťami.17  

Rathenauov inštitút18 toto právo prezentuje ako jedno z dvoch potencionálne 

nových práv formujúcich sa ako reakcia na vzostup UI, kde vyvstáva otázka či a do akej 

miery ňou bude človek nahradený. Vychádzajúc zo sociálneho hľadiska, starostlivosť 

o iných ľudí je možné považovať za kľúčovú vlastnosť a zodpovednosť ľudských bytostí 

                                                           
15 Ibid, .str. 12 
16 Bližšie k právu slobodného výberu pozri: BEKEOVÁ, V. Práva pacienta [Bakalárska práca], Miesto vydania: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta. 2020, str. 12-13 
17 VAN EST, R. & J.B.A. GERRITSEN, WITH THE ASSISTANCE OF L. KOOL. Human rights in the robot age: 
Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality – Expert 
report written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe (PACE), The Hague: Rathenau Instituut 2017. Dostupné na: 
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-
02/Human%20Rights%20in%20the%20Robot%20Age-Rathenau%20Instituut-2017.pdf. str. 44 
18 Organizácia v Holandsku pre posudzovanie technológii so sídlom v Haagu, člen EPTA (European 
Parliamentary Technology Assessment.) 

https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-02/Human%20Rights%20in%20the%20Robot%20Age-Rathenau%20Instituut-2017.pdf
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-02/Human%20Rights%20in%20the%20Robot%20Age-Rathenau%20Instituut-2017.pdf


56   Umelá inteligencia z pohľadu práva  
 

a ľudskej kultúry. Výbor EÚ parlamentu pre právne veci uvádza, že „ľudský kontakt je 

jedným zo základných aspektov a je presvedčený, že nahradenie ľudského faktora robotmi 

by mohlo dehumanizovať praktiky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (caring 

practices).“ Rada Európy preto bola vyzvaná, aby vyjasnila v akom kontexte a do akej miery 

majú ľudia právo na plnohodnotný ľudský kontakt.19  

K. Brownlee (2013) sa venovala ľudskému právu proti sociálnej deprivácii. Možno 

ho považovať za mimoriadne dôležité, avšak bohužiaľ vo veľkej miere neznáme, pričom 

podobne, ako aj iné sociálne práva, je v rámci debát o ľudských právach opomínané.20 

Jeden z mála dokumentov zmieňujúcich sa o tomto práve je Európska charta sociálnych 

práv, konkrétne v článku 30, kde sa vymedzuje „právo na ochranu pred chudobou a 

sociálnym vylúčením.“ Výkladová správa v súvislosti s pojmom sociálneho vylúčenia 

uvádza, že sa jedná o osoby, ktoré sa ocitnú v pozícii extrémnej chudoby v dôsledku 

nahromadenia sa nevýhod, (osoby) ktoré trpia ponižujúcou situáciou alebo vylúčením, 

(osoby) ktorých práva na dávky dávno zanikli, alebo z dôvodov súbežných udalostí. Rovnako 

takéto riziko existuje aj vo vzťahu k osobám, ktoré bez toho, aby boli chudobné majú 

odopretý prístup k určitým právam alebo službám ako výsledok dlhodobej choroby, rozpadu 

rodiny, násilia, prepustenia z väzenia, alebo marginálneho správania ako výsledok, napr. 

alkoholizmu, či drogovej závislosti.21 Vidíme teda, že Charta toto právo rozumie ako 

vylúčenie zo spoločnosti, teda v inom duchu v akom sa tomuto právu venujeme v tomto 

príspevku.  

Právo proti sociálnej deprivácii má jednak negatívnu stránku, ktorá spočíva 

v opomenutí zásahov do ľudskej snahy pri vytváraní medziľudských väzieb, ako aj 

pozitívnu stránku prejavujúcu sa tým, že každému jednotlivcovi majú byť podľa jeho 

schopností poskytnuté možnosti decentného sociálneho kontaktu. Prirodzene, pokiaľ ide 

o osoby, ktoré sú schopné zabezpečiť si takýto sociálny kontakt samostatne, nie je 

potrebná intervencia tretej strany. Avšak v prípade osôb, ktoré z rôznych príčiny nemajú 

                                                           
19 VAN EST, R. & J.B.A. GERRITSEN, WITH THE ASSISTANCE OF L. KOOL. Human rights in the robot age: 
Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality – Expert 
report written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe (PACE), The Hague: Rathenau Instituut 2017. Dostupné na: 
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-
02/Human%20Rights%20in%20the%20Robot%20Age-Rathenau%20Instituut-2017.pdf. str. 44 - 45 
20BROWNLEE, K.: A Human Right against Social Deprivation. In: The Philosophical Quarterly [online]. 2013, 
ročník 63, číslo 251. 06.02.2013 [cit.2021-03-28]. Dostupné z 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9213.12018 
21) 
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možnosť nadviazania takéto kontaktu je potrebné konať a vytvoriť priestor pre naplnenie 

tejto základnej sociálnej potreby.22 

Nedostatok sociálneho kontaktu môže mať vážne následky pre vývoj ako aj 

zachovanie kognitívnych, fyzických, emocionálnych, lingvistických a sociálnych 

schopností.23 Viacero štúdii naznačuje, že samota môže mať negatívne dopady na zdravie, 

prejavujúce sa napríklad rizikom vyššieho krvného tlaku, depresiami, zníženou imunitou, 

náchylnosťou k alkoholizmu, a pod. 24 

Na právo na plnohodnotný ľudský kontakt vo vzťahu k UI používanej pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti možno nazerať tak, že sa ním má zabezpečiť 

minimálny stupeň socializácie s akoukoľvek inou osobou. To sa bude týkať najmä 

pacientov, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní, či imobilní a sami si tak len ťažko 

zabezpečia sociálnu interakciu s inými. Ďalšími skupinami, pri ktorých je takýto kontakt 

mimoriadne dôležitý sú i deti, keďže práve v detstve sa učíme základným sociálnym 

návykom. Nemožno opomenúť ani mentálne či telesne postihnuté osoby alebo seniorov, 

nakoľko komunikácia alebo aj starostlivosť o nich môže byť niektorými ľuďmi vnímaná 

ako náročná, vzhľadom na ich psychické či fyzické nedostatky, a preto tu vzniká riziko, že 

by takéto osoby boli „ponechané“ do starostlivosti UI.  

Pokiaľ ide o požiadavku sociálneho kontaktu ako takého, máme zato, že ešte 

pomerne dlhú dobu bude táto napĺňaná. Dôvodom je, že UI sa v dnešnej dobe nachádza 

len na 1. stupni - Artificial Narrow Inteligence. Keďže teda ide o špecializovanú, nie 

všeobecnú UI, vyžaduje si táto ešte vždy určité pôsobenie zo strany človeka, a preto ešte 

istú dobu nedôjde k plnému nahradeniu zdravotníkov.  

Toto právo môže byť v budúcnosti zabezpečené zakázaním akejkoľvek možnosti 

nahradenia určitých „typicky ľudských“ činností v rámci zdravotnej starostlivosti 

technológiami UI. Prirodzene, isté uplatnenie UI prichádza do úvahy. Súhlasíme 

s názorom Coeckelbergha (2010), že niektoré rutinné činnosti nielenže môžu byť 

nahradené, ale je dokonca vhodnejšie aby boli nahradené systémami UI. Je logické, že keď 

sa zverením týchto rutinných prác systémom UI uvoľní čas zdravotníkom, budú mať väčší 

priestor na vytvorenie vzťahu a výmenu určitých emócii s pacientom. Totižto jedným 

                                                           
22 BROWNLEE, K.: A Human Right against Social Deprivation. In: The Philosophical Quarterly [online]. 2013, 
ročník 63, číslo 251. 06.02.2013 [cit.2021-03-28]. Dostupné z 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9213.12018 
23 Ibid.  
24 Ibid.  
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z protiargumentov uplatňovania UI je nedostatok, presnejšie povedané nemožnosť 

pocitov a následnej tvorby sociálnych väzieb zo strany UI. Avšak vzhľadom na 

preťaženosť zdravotníctva je realita taká, že aj zdravotníci mnohokrát, z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti, majú priestor na vytvorenie len minimálneho, povrchného 

sociálneho kontaktu s pacientom. Je celkom na mieste konštatovanie, že je oveľa 

neetickejšie a nedôstojnejšie, ak s pacientom (človekom) je zaobchádzané ako s vecou zo 

strany iného človeka, než akoby tak bolo systémom UI.25 Presun rutinných činností by bol 

dôstojnejší aj vo vzťahu k zdravotníckych pracovníkom a rovnako by znamenal aj 

zníženie rizika poškodenia ich zdravia, ktoré sa spája s určitými činnosťami (napríklad 

polohovanie pacientov). 

V súvislosti s „robotizáciou zdravotníctva“ je vhodné riešiť aj otázku, či je dôležitejší 

samotný výsledok, alebo celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti.26 Táto 

dilema vyvstáva zo skutočnosti, že UI v určitých oblastiach je schopná podávať lepšie 

výkony, avšak nie je schopná (minimálne v súčasnej dobe) empatie či pocitov 

a vytvorenia tak náležitého ľudského kontaktu, ktorý by vytváral určitý stupeň komfortu 

už v samotnom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Musíme si totiž uvedomiť, 

že pacient má mnohokrát obavy a strach. Práve tieto môžu byť zmiernené ľudským 

prístupom zdravotníka. 

 

3.2. Právo nebyť meraný, analyzovaný, vedený (coached) 

Ide o trojzložkové právo, ktoré Rathenauov inštitút považuje za novovznikajúce 

v súvislosti s UI. Inštitút uvádza že toto právo je derivátom od klasického súkromného 

práva „byť ponechaný na pokoji (right to be let alone)“. S týmto pojmom prvýkrát prišli 

dvaja americkí právnici (Louis Brandeis  a Samuel Warren) už v roku 1890 v eseji Právo 

na súkromie (The Right to Privacy), ktorá je vnímaná ako jedna z najúspešnejších 

                                                           
25 COECKELBERGH, M. Health Care, Capabilities, and AI Assistive Technologies. In: Ethic Theory Moral 
Practice [online]. 2010 [cit.2021-03-28]. Dostupné z: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38879842/36.pdf?1443112958=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DHealth_care_capabilities_and_AI_assistiv.pdf&Expires=1616953039
&Signature=CdKzllIZkoZlC7SgDu-
EkAZTx7KY50hLDYaOkmXdGUFZEvper8LNAxQUnGsbQyXTVuK6ZfWKuGQbJvT0hZxzP1qOkxvKEM2hCS9
hNFnyV0-VLHcUos-H3gfZ8-
Jerjz6GPL177CrOEwHnC4TbgS896sdgbp04k05ukbwWJS2s009SbQwYPzSUCkn4CpN0owDwUtzNoUGZ-
jVhZhX9QFzkwx17wQYb7od-
BvtyXvDfzJDzl0DfJqCQhCUBca4RBjQALFcG8oXBAPET68s5ZlQh6EXOQfpUgVeHCPQJJk--
kDSXasIIOMNo4VTYcMh-Ruv1vQCnCM~2i9TiqWhhrqNiQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA str. 
183 
26 Ibid. str. 189 
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a najvplyvnejších literárnych počinov americkej právnej vedy. V tejto eseji sa venovali 

otázke zverejňovania súkromných aspektov života jednotlivca. O takmer 30 rokov neskôr 

v súvislosti s popularizáciou telefónov a odposluchov, Brandeis, už ako sudca Najvyššieho 

súdu (v prípade Olmstead v. United States.), vo svojom disente uviedol, že „ právo byť 

ponechaný na pokoji je najobsažnejšie z práv a najviac cenené civilizovaným 

človekom....Progres vedy v oblasti vybavenia vlády špionážnymi prostriedkami sa 

pravdepodobne nezastaví pri odposluchu. Jedného dňa sa môžu vyvinúť spôsoby, pomocou 

ktorých by vláda, bez vybrania papierov z tajných zásuviek, mohla tieto reprodukovať pred 

súdom, a vďaka ktorým bude schopná odhaliť porote najintímnejšie dianie v domácnosti. 

Pokrok v psychologických a príbuzných vedách môže priniesť spôsob skúmania 

nevyjadrených domnienok, myšlienok a emócii“27 

V súvislosti s neustálym monitorovaním (ktorý vo svojej podstate spočíva v meraní 

a analýze)  a dohľadom nad jednotlivcami vyjadril obavy aj Rathenauov inštitút. Poukázal 

na to, že diskusie sa len málo venujú akumulujúcim sa dôsledkom masového monitoringu. 

Namiesto toho sa v dôsledku špecifických aplikácii a udalostí  uskutočňovali len „mini 

debaty“ venujúce sa konkrétnym témam, pričom ich výsledkom bolo vždy “vyváženie“ 

uprednostňujúce národnú bezpečnosť alebo ekonomický záujem.28 Sumárom týchto debát 

je, že postupne mizne súkromie a anonymita jednotlivca. Inštitút odkazuje aj na 

stanovisko Stranda and Kaisera, ktorí uvádzajú, že možnosť vykonávať každodenné 

povinnosti bez monitoringu môže byť zásadná pre vývoj zdravej osobnosti.29 Doteraz 

online anonymite bolo na medzinárodnej úrovni venované len málo pozornosti. Inštitút 

navrhol Rade, aby uznala  právo na „onlife“ anonymitu ako samostatné právo alebo ako 

jednoznačné právo súvisiace s existujúcim právom na súkromie. Ľudia by mali mať možnosť 

rozhodnúť sa či majú záujem zúčastňovať sa experimentov tretích strán, aktivít 

vyžadujúcich si registráciu, alebo iné pozorovanie ľudských životov a ovplyvňovanie ich 

správania technologickými prostriedkami.30 

                                                           
27 Olmstead et al. v. United states. Green et al. v. Same McInnis v. Same. 
28 VAN EST, R. & J.B.A. GERRITSEN, WITH THE ASSISTANCE OF L. KOOL. Human rights in the robot age: 
Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality – Expert 
report written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe (PACE), The Hague: Rathenau Instituut 2017. Dostupné na: 
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-
02/Human%20Rights%20in%20the%20Robot%20Age-Rathenau%20Instituut-2017.pdf., str. 43 
29 Ibid.  
30 Ibid.str. 44 
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Čo takéto meranie, analýza a vedenie UI môže znamenať pre budúcnosť 

zdravotníctva? V prvom rade je potrebné povedať, že k monitoringu technológiou UI 

dochádza aj v oblasti zdravotníctva už v dnešnej dobe. Môžeme uviesť prípad pacientky 

s arytmiou, ktorá má inštalovaný defibrilátor na srdci. Keď sa jej priťažilo, poslala prenos 

zo svojho mobilu do nemocnice a lekári vďaka takto získaným dátam mohli kontaktovať 

pacientku a spoločne s ňou prijať opatrenia, ktoré viedli k stabilizácii jej zdravotného 

stavu. VÚSCH uvádza, že „aplikácia zabezpečuje pacientovi nepretržité  monitorovanie a  

poskytuje prístup k histórii prenosov údajov“.  Táto aplikácia tiež umožňuje odhaliť 

nebezpečné poruchy srdcového rytmu.31  

Môžeme uzavrieť, že aj v súvislosti s monitoringom, resp. meraním môže mať UI 

prínos, avšak je potrebné stanoviť pevné hranice. Nebolo by totižto vhodné, aby 

dochádzalo k príliš širokému meraniu a/alebo analýze. Napríklad by bolo prehnané 

vytvoriť systém, ktorý by pri bežnej stomatologickej prehliadke automaticky určil zo slín 

predispozície na choroby. Je pravdou, že vyšetrenie DNA, z ktorého je možné zistiť 

predispozície na rôzne choroby pozná aj súčasná veda, avšak ide o samostatné vyšetrenie, 

ktoré pacient podstupuje vedome a z vlastnej vôle. Na psychiku niektorých pacientov 

môže mať zistenie predispozície choroby neblahé dôsledky, keďže v dôsledku týchto 

zistení sa začnú prehnane pozorovať či sa daná choroba prejaví, pričom zabúdajú, že ide 

len o určitú pravdepodobnosť, teda nie istotu, že dané ochorenie sa u nich vyskytne. Inou 

nežiadúcou situáciou by bolo aj zistenie neplodnosti bez toho, aby k tomu bol daný 

výslovný súhlas v súvislosti s iným (nesúvisiacim) vyšetrením. Meranie a/alebo analýza 

by tak mala byť vykonávaná len vo vzťahu k informáciám nevyhnutným pre riadne 

poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Avšak aj pri tomto tvrdení sa môžeme pristaviť. 

V dnešnej dobe je situácia taká, že ak je to potrebné, lekár sa spýta na zdravotný stav - na 

prekonané choroby, alergie, rodinnú anamnézu. Prirodzene, v záujme správnej a čo 

najpresnejšej diagnostiky ako aj následnej vhodnej zdravotnej starostlivosti je potrebné 

uviesť všetky známe relevantné informácie. Avšak lekárska etika vychádza z niekoľkých 

zásad a jednou z nich sú aj autonómia a súhlas pacienta, ktorý tak má možnosť rozhodnúť 

sa s čím sa zverí svojmu lekárovi. Vyvstáva tak otázka, či je skutočne vhodné, aby systémy 

UI vykonali merania a/alebo analýzu a umožnili tak prístup lekárovi k takým údajom, 

                                                           
31 VÚSCH spojil cez defibrilátor srdce pacienta so smartfónom a počítačom v nemocnici. [online]. 25.03.2021 
[cit.2021-03-28]. https://www.vusch.sk/2021/03/25/vusch-spojil-cez-defibrilator-srdce-pacienta-so-
smartfonom-a-pocitacom-v-nemocnici/ 
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ktoré by inak nebol získal, ak by ich pacient sám neuviedol (mohlo by sa jednať napr. 

o skutočnosti týkajúce sa psychického stavu pacienta). V medicíne totiž dochádza 

k odklonu od paternalistického prístupu a čoraz väčšmi prevažuje spomínaná autonómia 

pacienta. Tá sa môže prejaviť napríklad i tak, že pacient nepodstúpi zákrok na základe 

svojho rozhodnutia, hoci je odporúčaný lekárom a prípadne aj nevyhnutný pre život 

a zdravie pacienta. Obdobne sa autonómia pacienta uplatní aj pri informovaní 

o zdravotnom stave. 

Využitie UI sa mnohokrát skloňuje v súvislosti s diagnostikou, ktorá v podstate 

spočíva v analýze prejavov choroby. Súčasne štúdie dokazujú, že UI dosahuje lepšie 

výsledky než ľudia. Dôvodom je celkom logicky schopnosť UI spracovať rýchlejšie 

a presnejšie väčšie množstvo dát. Samotná analýza by však tiež mala byť obmedzená na 

určité „rozumné minimum.“ To znamená, že aj keď dochádza k zberu rôznych údajov, mali 

by tieto byť vyhodnocované v rozumnej miere. Môžeme sa vrátiť k vyššie 

spomenutému prípadu srdcového defibrilátora. Je nepochybné, že tento pre správne 

fungovanie musí merať určité hodnoty, avšak bolo by neakceptovateľné pokiaľ by ich aj 

vyhodnocoval nad rámec nevyhnutnosti a iné osoby (zdravotníci) by mohli zistiť kedy sa 

pacient, smeje, kedy kráča, kedy spí a pod.  

Posledným čiastkovým právom je právo nebyť vedený. Bohužiaľ v dnešnej dobe je 

toto právo nielen zanedbávané, ale hrubo porušované. Je všeobecne známe, že spoločnosti 

ako Google, Apple, či Facebook zbierajú a analyzujú údaje o svojich používateľoch na 

obchodné účely. Spomenúť v tejto súvislosti môžeme „personalizáciu“ reklám. Systém 

vyhodnocuje informácie a následne užívateľovi predkladá reklamy „ušité na mieru“ podľa 

jeho záujmov. Profit vzniká jednak na strane spoločnosti, ktorá poskytuje danú aplikáciu, 

ako aj na strane obchodníka, ktorého produkty sú užívateľovi predkladané. Reklama 

následne pôsobí na podvedomie daného užívateľa a zvyšuje pravdepodobnosť, že 

produkt si v budúcnosti kúpi.  

Takýto „koučing“ v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou by následne mohol mať, 

resp. má podobu takého ovplyvňovania, ktoré vedie k nákupu rôznych liečiv či vitamínov, 

alebo k rozhodnutiu podstúpiť (napr. estetický) zákrok. Nepopierame, že také 

rozhodnutie by mohlo byť prínosné, či už pre psychické alebo fyzické zdravie jednotlivca, 

avšak je potrebné zamyslieť sa nad otázkou, či takýmto procesom nedochádza k zásahu 

do slobody myslenia.  
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V súvislosti s právom nebyť meraný, analyzovaný, vedený je nevyhnutné spomenúť 

všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Toto nariadenie sa uplatní aj na oblasť 

zdravotnej starostlivosti, nakoľko článok 9 zaraďuje údaje o zdravotnom stave medzi 

osobitné kategórie osobných údajov. Z uvedeného nariadenia vyplýva mnoho práv pre 

osobu dotknutú spracúvaním osobných údajov. Za významné považujeme napríklad 

právo namietať 32 proti spracúvaniu osobných údajov automatizovanými prostriedkami 

v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti.33 Obdobne by bolo vhodné 

explicitne formulovať aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov systémami 

UI v oblasti zdravotnej starostlivosti.  

 

3.3. Právo na rešpektovanie diferenciácie jednotlivca 

Ľudia, pokiaľ sa jedná o ich telá, sú v mnohých charakteristický črtách rovnaké. 

Avšak to neplatí vždy bezpodmienečne. Môže ísť o bežnejšie rozdiely (napr. rozdielnosť 

odtlačkov prstov), avšak aj o výnimočnejšie (napr. dextrokardia, kedy sa srdce 

nenachádza v ľavej strane hrudníka ale v pravej). Otázkou je, do akej miery by boli 

schopné systémy UI ad hoc reagovať na jednotlivé odlišnosti pacienta.  

Problematická sa môže javiť aj komunikácia. „Fungovanie robotických zariadení je 

veľmi prísne normalizované, a preto aj hodnoty do nich zadávané by museli byť 

normalizované. Inak povedané pacienti by sa museli vyjadrovať veľmi presne, možno až 

heslovite, aby robot mohol vhodne zareagovať. Akákoľvek nepresnosť, hoci z ľudského 

pohľadu zanedbateľná, by mohla viesť k nesprávnej reakcii stroja.“34  

Napokon potreba zohľadňovať individualitu pacienta nie je žiadne nóvum. Zákon 

o zdravotnej starostlivosti upravuje v §4 ods. 3 tzv. postup lege artis poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Jedným z atribútov takého postupu je aj povinnosť 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zohľadňovať individuálny stav pacienta. Takéto 

právo by mohlo byť zabezpečené napr. ľudským dohľadom, ktoré je súvislosti s UI 

skloňované vo väčšine dokumentov venujúcich sa budúcemu právnemu rámcu. Biela 

                                                           
32 článok 21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
33Ibid. článok 4 bod 5 
34 BEKEOVÁ, V. Práva pacienta [Bakalárska práca]. Miesto vydania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 
Právnická fakulta.2020. str. 40 



Umelá inteligencia z pohľadu práva   63 
 

kniha o umelej inteligencii vyslovene deklaruje potrebu ľudského dohľadu, aby pri použití 

UI nedochádzalo k zásahom do ľudskej autonómie, či iným nepriaznivým dôsledkom.35  

 

4. Práva zdravotníkov 

UI bude ovplyvňovať nielen pacientov, ale i zdravotníkov. Je viac menej isté, že 

v mnohom budú tieto systémy na vyššej úrovni ako ľudia. Avšak nie vo všetkom, 

napríklad nedostatky UI vznikajúce v dôsledku absencie ľudskosti ako takej (napr. 

schopnosť pocitov, empatie) a v určitých smeroch aj flexibility jej schopností. Je potrebné 

uvažovať či a do akej miery je vhodné porovnávať ľudské výkony s výkonom UI, keďže 

neustále porovnávanie neporovnateľného by mohlo predstavovať záťaž pre psychiku 

zdravotníkov. V budúcnosti by tak pre zdravotníkov mohlo byť vymedzené „právo nebyť 

porovnávaný“, ktorým by sa vymedzili hranice ich komparácie s UI.  Tiež je zaujímavou 

otázkou, či zdravotníci budú mať právo nepoužívať systémy UI na základe svojho 

osobného presvedčenia, kedy by išlo o akúsi modifikáciu inštitútu výhrady svedomia. 

Neopomenuteľnou otázkou, aj vo vzťahu k zdravotníkom, je otázka merania a analýzy 

v súvislosti s monitoringom pracoviska. 

 

Záver 

Je isté, že UI má potenciál nepredstaviteľných rozmerov zlepšiť rôzne oblasti aj 

v rámci zdravotníctva. Tento potenciál sa však nemôže uplatniť na úkor ľudských práv. 

Rovnaký názor zastáva aj Európska únia, ktorá vypracováva legislatívu, ktorej 

predmetom bude vzťah a ochrana ľudských práv voči UI (nielen v oblasti zdravotníctva). 

Hoci niektoré aspekty nových ľudských práv, ktoré sme v našom príspevku vymedzili, 

možno odvodiť aj zo súčasnej legislatívy, považujeme za nevyhnutné explicitne 

pomenovať tieto práva a tak zvýšiť istotu pre ich rešpektovanie. Medzi nové práva 

v rámci zdravotníctva, na ktoré bude potrebné dohliadnuť, je právo na plnohodnotný 

ľudský kontakt, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie jednotlivca a spoločnosti  a vďaka 

ktorému sú ľudia ľuďmi. UI sa líši od človeka okrem iného aj absenciou sociálnych 

schopností a v blízkom časovom horizonte sa to pravdepodobne nezmení. Ďalším 

právom, ktoré môže byť ovplyvnené osobitne existenciou UI, je právo nebyť meraný, 

                                                           
35 Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere z 19. 2. 2020. Dostupné 
online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_sk.pdf,str. 23 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sk.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sk.pdf
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analyzovaný, vedený. Ide o právo, ktoré môžeme vnímať i ako derivát práva na súkromie. 

K zásahu môže dôjsť tým, ako UI získava, spracováva a následne využíva rôzne údaje, 

ktoré sú zároveň nevyhnutné pre jej fungovanie. Do trojice novovznikajúcich práva 

pacienta zaraďujeme aj právo na rešpektovanie diferenciácie jednotlivca, ktoré síce 

legislatíva už taktiež načrtla, avšak v súvislosti s UI je potrebné mať ho na zreteli najmä 

preto, že ľudia nie sú uniformné prístroje fungujúce na totožných algoritmoch – práve 

naopak, odlišujú sa od seba v rôznych aspektoch a je otázne, do akej miery by UI bola 

schopná sa s týmito odlišnosťami vysporiadať. Nesmieme zabúdať ani na zdravotníkov 

pre ktorých by bolo vhodné vymedziť právo nebyť porovnávaný. Je nepochybné, že UI je 

prínosná, avšak keďže bola vytvorená za účelom pomoci ľuďom,  uľahčenia 

a spríjemnenia ich života, je potrebné nastaviť jej limity tak, aby boli plne rešpektované 

ľudské práva. 
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Ochrana osobných údajov pri využívaní umelej inteligencie 

Vladyslava Kryvoshei 

 

Úvod  

Právo na ochranu osobných údajov je jedným zo základných ľudských práv.1  Je 

neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné a jeho dodržiavanie 

a efektívna ochrana patrí k základným črtám každého demokratického a právneho štátu.2 

Zvýšená pozornosť sa venuje pri činnostiach potenciálne ohrozujúcich jeho 

rešpektovanie. Najmä pri využívaní novej a stále sa vyvíjajúcej technológie, akou je umelá 

inteligencia (UI), možnosti spracúvania osobných údajov, a s tým aj riziko ich zneužitia 

výrazne vzrástli.3  

Práve otázke ochrany osobných údajov pri využití tejto inovatívnej technológie sa 

venujem vo svojej práci. Po prvé, identifikujem príslušné formálne pramene 

medzinárodného práva. Po druhé, stručne objasňujem potrebu regulácie umelej 

inteligencie a poukazujem na príslušné právne predpisy vo vzťahu k spomínanej oblasti 

pri jej využití. Ďalej sa venujem hľadaniu odpovede na otázku, či sú postačujúce.   

 

1. Pramene medzinárodného práva a právo na ochranu osobných 

údajov  

Na to, aby určité právo bolo možné presadzovať, chrániť a vynucovať, musí byť 

zakotvené v určitej štátom uznávanej podobe. Inak povedané, potrebuje mať formu 

prameňa práva. Rozlišujeme materiálne a formálne pramene práva. Prvé sú faktory 

ovplyvňujúce tvorbu práva (napr. sociálne, politické podmienky). Druhé predstavujú 

právne formy, ktoré obsahujú konkrétne platné právne normy. 

Právo na ochranu osobných údajov nie je výslovne spomínané v Dohovore 

o ochrane ZPaĽS, avšak výkladom ho možno vyvodiť z ust. čl. 8: „Každý má právo na 

rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie“.  

                                                           
1 Čl. 8 Dohovoru o ochrane ZPaĽS, čl.8 ods.1 Charty ZP EÚ, čl.16 ods.1 Zmluvy o fungovaní EÚ, recitál 1 GDPR 
2 Všeobecne o ľudských právach. Dostupné na: 
http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=vseob_lud_prava 
3 Napr. v súvislosti s Cambridge Analytica. Pozri bližšie: [online]: [cit. 07.04.2021] BIRD E. a iní. The ethics 
of artificial intelligence: Issues and initiatives. Brusel, EÚ, 2020. Dostupné na: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(2020)634452_EN.pd
f 

http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=vseob_lud_prava
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(2020)634452_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(2020)634452_EN.pdf
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Dohovor Rady Európy č. 108 takisto nepoužíva pojem „právo na ochranu osobných 

údajov“, ale „právo na súkromie“. V čl.1 si stanovuje za cieľ zabezpečiť rešpektovanie 

tohto práva pre každého jednotlivca na území každej zmluvnej strany, a to v súvislosti 

s automatizovaným spracovaním údajov.  

 

1.1. Pramene práva EÚ a právo na ochranu osobných údajov 

Článok 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ako aj čl. 8  ods. 1 Charty ZP EÚ, ustanovujú, 

že „každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.“  

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov v prvej vete recitálu 1 uvádza, že „ochrana 

fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva“.  

 

2. Umelá inteligencia a potreba jej regulácie   

Aktívne tempo vedeckého pokroku v oblasti robotiky a zvýšenie počtu technológií, 

základ ktorých tvorí umelá inteligencia (ďalej aj „UI“), vyvolalo aktívne diskusie v rôznych 

sférach spoločenského života. UI totiž má veľký potenciál zlepšiť kvalitu života – 

poskytuje príležitosti pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj, lepšiu zdravotnú 

starostlivosť a vzdelávanie. Avšak s tým sú spojené vážne riziká (napr. nezamestnanosť, 

nerovnosť, diskriminácia, stále pozorovanie, manipulácia).  

Vznikla totiž potreba špeciálnej úpravy tejto oblasti. Vzhľadom na to, že UI 

predstavuje zložitý systém, má rôzne formy a prelína sa s rôznymi právnymi oblasťami, 

jeden špeciálny predpis by nestačil. Namiesto toho by sa mal zaviesť systém riadenia 

založený na už existujúcom právnom rámci zložený zo špeciálnych a všeobecných 

predpisov, ktorý by bral ohľad na dynamickú povahu tejto technológie.4 Takéto systémy 

sa aj vytvorili ako na medzinárodnej, tak aj na regionálnej, resp. vnútroštátnej úrovni.  

 

3. Právna úprava ochrany osobných údajov na medzinárodnej úrovni 

S cieľom zabezpečiť konzistentnú a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb a 

odstrániť prekážky tokov osobných údajov v rámci Únie,5 bolo prijaté Nariadenie 

                                                           
4 [online]: [cit. 07.04.2021] UFERT, F. AI Regulation Through the Lens of Fundamental Rights: How Well Does 
the GDPR Address the Challenges Posed by AI? European Papers, Vol. 5, 2020, No 2, European Forum, Insight 
of 20 September 2020, pp. 1087-1097. ISSN 2499-8249. Dostupné na: 
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/ai-regulation-through-the-lens-of-fundamental-
rights#_ftn15  
 
5 Recitál 10 GDPR 

https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/ai-regulation-through-the-lens-of-fundamental-rights#_ftn15
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/ai-regulation-through-the-lens-of-fundamental-rights#_ftn15
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

V zmysle čl. 3 „toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci 

prevádzky prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii“, ďalej na „spracúvanie 

osobných údajov osôb, ktoré sa nachádzajú v Únii, prevádzkovateľom alebo 

sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii... (alebo) na mieste, kde sa na základe 

medzinárodného práva verejného uplatňuje právo členského štátu“. Teda, jeho územná 

pôsobnosť je široká a zahŕňa nielen územie EÚ, ale aj iných štátov.  

Za spomenutie stojí skutočnosť, že viaceré medzinárodné organizácie, spoločnosti 

pôsobiace na medzinárodnom trhu a dokonca aj sociálne siete sa rozhodli inkorporovať 

zásady obsiahnuté v nariadení do pravidiel svojho fungovania (napr.  Microsoft 

Corporation, Facebook). Podobný scenár sa odohral aj na úrovni niektorých štátov mimo 

EÚ (napr. Turecko). V tejto súvislosti sa hovorí o „bruselskom efekte“ – schopnosti Únie 

stanovovať a šíriť svoje štandardy za svojimi hranicami.6  

 

3.1. GDPR a umelá inteligencia 

Aj keď pojem  „umelá inteligencia“ nie je výslovne uvedený v texte GDPR, mnohé z 

jeho ustanovení sú relevantné pre jej využívanie. Berúc do úvahy zložitosť fungovania 

umelej inteligencie, a v tejto súvislosti najmä nové spôsoby spracovania osobných údajov, 

ktoré ona umožňuje, aplikácia nariadenia sa významne komplikuje. Existuje totiž napätie 

medzi tradičnými zásadami ochrany osobných údajov – napr. „minimalizáciou údajov“, 

obmedzením „automatizovaného individuálneho rozhodovania“ a „profilovania“ – 

a využitím plného potenciálu UI. Avšak, existujú spôsoby interpretovať jednotlivé 

ustanovenia GDPR tak, aby bolo umožnené prospešné využitie tejto technológie.7 

 

3.1.1. Pojmy „osobné údaje“, „profilovanie“, „súhlas dotknutej osoby“ 

a „prevádzkovateľ“ 

V článku 4 ods.1 sa uvádza kľúčový pojem „osobné údaje“: „akékoľvek informácie 

týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá 

                                                           
6 Brussels effect. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_effect 
7 [online]: [cit. 07.04.2021] SARTOR, G. The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 
artificial intelligence. European University Institute of Florence. Brusel: EÚ, 2020. ISBN: 978-92-846-6771-
0. Str. II. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530  

https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_effect
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530
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osoba“);“  teda osoby,  „ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom 

na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, 

alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, 

genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“  

Tu vznikajú  dva problémy: „re-personalizácia“ už anonymných dát („re-

identifikácia“ osôb, ktorým tieto údaje prináležia), a vyvodenie záverov na základe už 

poskytnutých informácií.8  

Prvý problém vyplýva z toho, že UI značne zvyšuje možnosti identifikovateľnosti 

zjavne anonymných údajov. Ako riešenie tu môže poslúžiť sťaženie procesu re-

identifikácie použitím komplikovanejších technických postupov alebo zavedenie určitých 

bezpečnostných mier na ochranu týchto dát.  

Podstatou druhého problému je, či sa údaje vyvodené z už poskytnutých informácií 

(inferred information) majú označovať ako „nové“. Ak by sa im táto kvalifikácia 

nepriznala,  malo by to za následok vyňatie týchto informácií spod požiadavky 

dodržiavania zásad a záruk v oblasti ochrany osobných údajov.9   

Otázka, či tvrdenia týkajúce sa jednotlivcov, ktoré vychádzajú z ľudských záverov a 

úvah, možno považovať za osobné údaje, bola riešená pred SDEÚ v spojených veciach C-

141 a 372/12. Súd vtedy rozhodol, že údaje týkajúce sa fyzickej osoby, nachádzajúce sa 

v zápisnici, v ktorej sú uvedené dôvody na podporu návrhu rozhodnutia, ako aj takéto 

údaje nachádzajúce sa v právnej analýze v tomto dokumente, predstavujú „osobné údaje“, 

avšak rovnakú kvalifikáciu nemožno uplatniť na uvedenú analýzu ako takú.10  

Vo veci C-434/16 (Nowak) súd zaujal odlišné stanovisko, keď vyslovil názor, že 

„písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške a prípadné poznámky skúšajúceho 

týkajúce sa týchto odpovedí predstavujú osobné údaje“.11 Avšak, právo na ochranu 

                                                           
8 Ibid., str.36 
9 [online]: [cit. 07.04.2021] ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA z 20. decembra 2017, Nowak (C-434/16), 
ECLI:EU:C:2017:994. Dostupné na: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3209692, bod 49.  
10 [online]: [cit. 07.04.2021] ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA zo 17. júla 2014, C-141/12 a C-372/12, 
ECLI:EU:C:2014:2081. Rozhodnutie, bod 1. Dostupné na: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=sk&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3204253.  
11 [online]: [cit. 07.04.2021] ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA z 20. decembra 2017, Nowak (C-434/16), 
ECLI:EU:C:2017:994. Bod 62. Dostupné na: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3209692 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3209692
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3209692
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3204253
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3204253
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3209692
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3209692
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osobných údajov, a v tomto prípade právo na opravu, musí byť posúdené s ohľadom na 

účel, na ktorý boli údaje v konkrétnom prípade získané.12 

Názor, že odvodené údaje sú osobnými údajmi, bol schválený v Pracovnej Skupine 

pre článok 29, z čoho vyplýva najmä široký pojem osobných údajov prijatý v stanovisku 

4/2007. Pri profilovaní (ods.4) majú dotknuté osoby právo na prístup k vstupným údajom 

aj k záverom automaticky odvodeným z týchto údajov.13  

Definícia „profilovania“ z ods. 4 výslovne nespomína UI, avšak týka sa spracovania, 

ktoré je typické pre túto technológiu, keďže ide o automatizované spracúvanie osobných 

údajov. Podstatou tohto procesu je zatriedenie osôb do kategórií skupín na základe 

spoločných znakov, najmä na účely analýzy alebo určitej prognózy.14  

V zmysle ods. 11 „súhlas dotknutej osoby“ je „akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, 

informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo 

jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týka“. Toto ustanovenie je vnímané v spojení so zásadou „obmedzenia účelu“ 

uvedenej v čl. 1. Pri implementácii týchto ustanovení sa musí brať ohľad na to, aby 

dotknuté osoby mali k dispozícii jasné a ľahko pochopiteľné informácie, a aby bolo 

umožnené budúce prospešné využitie dát.15  

Prevádzkovateľom podľa čl. 4 ods. 7 je „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej 

moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky 

spracúvania osobných údajov“. Pri využívaní UI sa v tejto pozícii môže nachádzať 

spoločnosť poskytujúca svoje služby zákazníkom alebo aj developeri softvéru alebo 

systémoví dizajnéri ako spolu-prevádzkovatelia.16  

Napríklad, ak sa určitá firma rozhodne, že bude využívať na marketingové účely 

aplikáciu s UI, firma bude považovaná za prevádzkovateľa a developer tejto aplikácie – za 

sprostredkovateľa.  

 

                                                           
12 Ibid., bod 53.  
13 [online]: [cit. 07.04.2021] SARTOR, G. The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 
artificial intelligence. European University Institute of Florence. Brusel: EÚ, 2020. ISBN: 978-92-846-6771-
0. Str. 38. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530  
14 Ibid., str. 39.  
15 Ibid., str.42. 
16 [online]: [cit. 10.04.2021] The data controller and data controller duties under the GDPR. Dostupné na: 
https://www.i-scoop.eu/gdpr/data-controller-data-controller-duties/ 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530
https://www.i-scoop.eu/gdpr/data-controller-data-controller-duties/
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3.1.2. Zásady spracúvania osobných údajov  

Komplikovaný vzťah medzi zásadami uvedenými v čl. 5 a UI sa prejavuje napríklad 

pri zásadách „transparentnosti“ – pre náročnosť formulácie informácií ohľadom UI 

v stručnej, ľahko pochopiteľnej podobe; „obmedzenia účelu“ – (potenciálne užitočné) 

opätovné spracúvanie údajov na iné ako pôvodné účely je de facto možné, ale de iure je, 

až na výnimky, zakázané; „minimalizácie údajov“ – v súvislosti s tendenciou vytvorenia UI 

rozsiahlych databáz, je táto činnosť značne obmedzená; „minimalizácie uschovávania“ – 

po naplnení účelu, na ktorý boli údaje poskytnuté, nesmú byť ďalej spracovávané na iné 

ako s ním súvisiace alebo napr. archívne účely. 

 

3.1.3. Zákonnosť spracovania  

Pri spracúvaní osobných údajov s využitím UI takisto platí požiadavka zákonnosti, 

ktorá vyžaduje splnenie aspoň jednej z podmienok stanovených v čl. 6 ods. 1. Napríklad, 

ak je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme – na účely 

archivácie alebo štatistiky.  Alebo v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou – 

ak je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 

fyzickej osoby – na humanitárne účely vrátane monitorovania epidémií a ich šírenia alebo 

v humanitárnych núdzových situáciách.17 

 

3.1.4. Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov 

Článok 9 pojednáva o osobitných kategóriách osobných údajov, inak v odbornej 

literatúre nazývaných aj „citlivé údaje“ (týkajú sa napr. rasového alebo etnického pôvodu, 

náboženského presvedčenia a pod.). Tu môže problém predstavovať re-identifikácia 

a profilovanie, resp. závery z neho vyplývajúce – identita osoby sa môže stať verejne 

známa a pri druhom môže dôjsť k diskriminácii a manipuláciám.18  Príkladom je 

úmyselná zmena algoritmov s cieľom znevýhodniť určité skupiny osôb v procese 

rozhodovania alebo aj tzv. „labelling“ ako prejav existujúcich predsudkov (ktoré často 

nezodpovedajú realite).19 

                                                           
17 [online]: [cit. 09.04.2021] Parlamentné otázky. E-006389/2017. Dostupné na: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006389-ASW_SK.html 
18[online]: [cit. 07.04.2021] SARTOR, G. The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 
artificial intelligence. European University Institute of Florence. Brusel: EÚ, 2020. ISBN: 978-92-846-6771-
0. Str. 53. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530 
19 Príkladom môže poslúžiť úmyselné zameranie polície pri náhodných kontrolách dodržiavania verejného 
poriadku na také skupiny, ako napr. imigranti, cudzinci a pod., a to na základe informácií poskytnutých im 
aplikáciou fungujúcou na UI.   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006389_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006389-ASW_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530
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3.1.5. Články 12, 13 a 14  

Pochopiteľne, v súvislosti s komplikovanosťou fungovania UI splnenie požiadavky 

stanovenej v čl. 12 o poskytnutí informácií ohľadom spracúvania dát „v stručnej, 

transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme“, formulovaných „jasne 

a jednoducho“ môže byť náročné.  

Čl. 13 a 14 vymenúvajú informácie, ktoré musia byť poskytnuté (napr. účel a právny 

základ spracúvania) na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania. Čl. 

13 ods. 2 písm. f) a čl. 14 ods. 2 písm. g) stanovujú povinnosť informovania o existencii 

„automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4“ 

a poskytnutie zmysluplných informácií „o použitom postupe, ako aj význame a 

predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu“. Inak povedané, 

dotknutá osoba musí byť poučená o tom, že údaje bude spracúvať UI a ako tento proces 

prebehne.  

Stotožňujem sa z názorom odborníkov, že vysvetliteľnosť (explainability) je jedným 

z princípov, ktoré by mal sledovať vývoj UI, pretože predstavuje rozhodujúci nástroj na 

vybudovanie dôvery verejnosti v túto technológiu a jej pochopenie.20  

 

3.1.6. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom 

Čl. 15 v ods. 1 písm. h) spomína automatizované rozhodovanie a profilovanie 

a v rámci toho – povinnosť poskytnutia zmysluplných informácií o postupe, jeho význame 

a dôsledkoch pre túto osobu.21  

 

3.1.7. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

Právo uvedené v čl. 17 sa takisto aplikuje pri UI, avšak pri odvodených údajoch 

(inferred data) je potrebné rozlišovať medzi odvodenými osobnými a  skupinovými 

údajmi (inferred personal and group data) v zmysle povinnosti ich vymazať. Totiž na 

                                                           
Bližšie pozri: [online]: [cit. 12.04.2021] BORGESIUS, Z.F. Discrimination, artificial intelligence, and 
algorithmic decision-making. Directorate General of Democracy. Council of Europe. Strasbourg, 2018. 
Dostupné na: https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-
making/1680925d73 
20 [online]: [cit. 07.04.2021] FLORIDI, L., COWLS, J., BELTRAMETTI, M., a iní. AI4People—An Ethical 
Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. Minds & 
Machines 28. 2018. Str.701. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5  
21 Znova, otázka spočíva v tom, do akej miery bude vysvetlenie tohto zložitého technického postupu 
poskytnuté prevádzkovateľom pre verejnosť zrozumiteľné.  

https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73
https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73
https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5
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druhú skupinu sa táto povinnosť nevzťahuje, lebo skupinové údaje (začlenené do 

algoritmov) sa nepovažujú za osobné.22  

 

3.1.8. Právo na prenosnosť údajov  

 Obsah tohto práva uvedeného v čl. 20 pri využití UI nie je určitý, najmä v otázke či 

sa týka iba údajov uvedených samotnou dotknutou osobou, údajov získaných na základe 

jej aktivít alebo aj tých, ktoré boli odvodené od nich, čo spôsobuje ťažkosti pri jeho 

aplikácii.  

 

3.1.9. Právo namietať 

Právo namietať upravené v čl. 21 sa priamo dotýka využitia UI, pretože stanovuje 

možnosť namietania voči automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a dokonca 

zakladá povinnosť v uvedených prípadoch ukončiť spracúvanie, čo by znamenalo 

nemožnosť ďalšieho využitia UI. Výnimky z tejto povinnosti sú tiež obsahom tohto článku.  

 

3.1.10. Právo osoby, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní a profilovaní 

Čl. 22 je možné označiť ako najrelevantnejší vo vzťahu k UI, keďže stanovuje právo 

dotknutej osoby „na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne 

na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré 

sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú“. Veľký význam majú aj výnimky 

uvedené v ods. 2 (napr. ak rozhodnutie je založené na výslovnom súhlase dotknutej 

osoby). Teda, stanovuje jednak možnosť vylúčiť, resp. znemožniť využitie UI pri 

rozhodovaní, ako aj možnosť sa od tohto ustanovenia odchýliť.  

 

3.1.11. Zodpovednosť prevádzkovateľa 

V rámci ustanovení pojednávajúcich o zodpovednosti prevádzkovateľa, je v ods. 1 

stanovená jeho povinnosť prijať „vhodné technické a organizačné opatrenia, aby 

zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto 

nariadením“. Napríklad, má spolupracovať iba s takými „sprostredkovateľmi“ (čl. 4 ods. 

                                                           
22 [online]: [cit. 07.04.2021] SARTOR, G. The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 
artificial intelligence. European University Institute of Florence. Brusel: EÚ, 2020. ISBN: 978-92-846-6771-
0. Str. 57. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530 
 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530
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8), ktorí vedia garantovať dodržanie ustanovení GDPR v plnej miere alebo vydať interný 

predpis demonštrujúci ako a kedy dochádza k spracúvaniu osobných údajov.23 

Pokiaľ ide o použitie UI, takéto opatrenia zahŕňajú napr. kontrolu nad 

primeranosťou a úplnosťou výcvikových súborov (training sets) (teda tieto musia 

obsahovať všetky relevantné informácie) nad primeranosťou záverov (inferences) 

(závery musia byť logické a zodpovedať realite) a nad existenciou príčin zaujatosti 

a nespravodlivosti (bias and unfairness) (ide o vplyv subjektívnych presvedčení 

a názorov osôb, ktoré majú na starosti tvorbu algoritmov, na fungovanie celého 

systému).24  

Problémy môže spôsobovať nevyhnutnosť vykonania detailnej a regulárnej 

kontroly fungovania systému s UI, a to nielen z technickej, ale aj z „ľudskej“ stránky veci.  

 

3.1.12. Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov 

V čl. 25 ods. 1 je stanovená povinnosť prevádzkovateľa prijať primerané technické 

a organizačné opatrenia so zreteľom na rôzne faktory (napr. povahu a účel spracúvania) 

s cieľom ochrany práv dotknutých osôb. Prejaviť sa to môže napr. v nevyhnutnosti 

prijatia vnútropodnikových kódexov správania podobných uvedeným v čl. 40.  

V zmysle ods. 2 za účelom minimalizácie dát „štandardne sa spracúvajú len osobné 

údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania“.  

 

3.1.13. Povinnosť posúdiť vplyv na ochranu údajov a uskutočniť predchádzajúcu 

konzultáciu 

Posúdenie vplyvu charakterizované v čl. 35 ods. 1 bude vyžadované aj v prípade 

využitia UI, pretože v zmysle ods. 3 písm. a) dochádza k „systematickému a rozsiahlemu 

hodnoteniu ... ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania...“. 

Predchádzajúca konzultácia s dozorným orgánom podľa čl. 36 sa realizuje, ak sa zistí, že 

spracúvanie údajov by viedlo k vysokému riziku. Vzhľadom na povahu spomínanej 

technológie, takýto postup sa javí ako potrebný.  

                                                           
23 [online]: [cit. 10.04.2021] The data controller and data controller duties under the GDPR. Dostupné na: 
https://www.i-scoop.eu/gdpr/data-controller-data-controller-duties/ 
24 [online]: [cit. 07.04.2021] SARTOR, G. The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 
artificial intelligence. European University Institute of Florence. Brusel: EÚ, 2020. ISBN: 978-92-846-6771-
0. Str. 67. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530  

https://www.i-scoop.eu/gdpr/data-controller-data-controller-duties/
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530
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Dôležitosť týchto ustanovení pre vývoj a použitie UI možno vidieť aj v potenciálnej 

možnosti spolupráce a vzájomného vzdelávania medzi prevádzkovateľmi a orgánmi na 

ochranu osobných údajov v rámci uskutočnených konzultácií.25 

 

3.1.14. Určenie zodpovednej osoby  

Určenie zodpovednej osoby, o ktorom sa tu hovorí, je takisto podstatné pre výrobky 

fungujúce na základe UI, keďže „vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie 

dotknutých osôb vo veľkom rozsahu“. 

 

3.1.15. Kódexy správania a certifikácia  

Články 40 - 43 výslovne neodkazujú na UI, ale vzhľadom na riziká s ňou spojené 

a nedostatočné usmernenie poskytované právnymi predpismi, môžu byť dôležité.26  

 

3.1.16. Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom 

záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo 

na štatistické účely 

Podľa čl. 89 ods. 1  „na spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely 

vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely ... sa vzťahujú primerané 

záruky pre práva a slobody dotknutej osoby“. Týmto sa má zaistiť zavedenie opatrení na 

zabezpečenie minimalizácie údajov (napr. pseudonymizácie a anonymizácie). Odsek 2 

upravuje možnosť stanovenia odchýlok z práv uvedených v čl. 15, 16, 18, 19, 20 a 21.  

Určité prepojenie s UI je badateľné v oblastí štatistického spracúvania, a to najmä 

preto, lebo jej využitie značne zrýchľuje a uľahčuje tento proces. Vnímaný je aj pozitívny 

vplyv tohto ustanovenia na budúcnosť inkorporovania tzv. „veľkých dát“ (Big Data), a tým 

pádom aj ekonomický a technický rozvoj.27  Ide najmä o možnosť realizácie samotnej 

myšlienky „veľkých dát“ – spracúvania a analýzy obrovského množstva údajov, ako aj 

optimalizácie pracovných síl, technického vybavenia a výrobných procesov, čo umožňuje 

značný rast produktivity.28  

                                                           
25 Ibid., str. 68.  
26 Ibid., str. 69.  
27 Ibid., str. 71-72.  
28[online]: [cit. 09.04.2021] BYERS, A. Big Data, Big Economic Impact? I/S: A JOURNAL OF LAW AND POLICY 
FOR THE INFORMATION SOCIETY, Vol. 10:3, pp. 757-764, 2015. Str. 760. Dostupné na: 
https://core.ac.uk/display/159577733?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-
decoration-v1 

https://core.ac.uk/display/159577733?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
https://core.ac.uk/display/159577733?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
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4. Je súčasná právna úprava využívania UI v kontexte ochrany 

osobných údajov postačujúca?  

Prikláňam sa k názoru, že GDPR poskytuje dostatočnú úroveň ochrany osobných 

údajov dotknutých osôb a nie je nevyhnutná zmena textu tohto predpisu na účely jeho 

aplikácie pri styku s technológiami fungujúcimi na základe UI. Avšak, vzhľadom na 

vznikajúce nejasnosti a ťažkosti spojené s výkladom niektorých ustanovení tohto 

nariadenia (napr. nedostatok inštrukcií pre prevádzkovateľov), existuje potreba jeho 

upresnenia, resp. výkladu. V určitej miere tomuto napomáhajú rozhodnutia 

medzinárodných súdnych orgánov, v ktorých tie podávajú návod, ako správne 

interpretovať znenia jednotlivých článkov. Užitočné by boli aj tzv. „guidelines“ – 

usmernenia pre výklad a aplikáciu GDPR vo vzťahu k UI,29 ako aj vypracovanie kódexov 

správania pri spracúvaní osobných údajov UI.  

 

4.1. Príklad regulácie použitia umelej inteligencie v súvislosti s ochranou 

osobných údajov  

Umelá inteligencia sa využíva vo viacerých sférach nášho života. V zdravotníctve sa 

využíva na zrýchlenie poskytovaných služieb, zlepšenie výsledkov pacientov 

a efektívnosť liečby, avšak iba dopĺňa a napomáha pri rozhodovaní, nenahrádza ho. 

Napríklad, pri hľadaní niekoľkých problematických vzoriek spomedzi tisíc, triedenie 

najprv urobí systém a až potom z jeho výsledkov – samotný patológ. Alebo na základe 

zistených algoritmov systém predpovie, kedy zmeny srdcovej frekvencie hladiny kyslíka 

v krvi u pacientov s ťažkým priebehom respiračných ochorení znamená potrebu 

poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.30 

Určitou prekážkou pre použitie tejto technológie v danej oblasti sú obavy 

a nedôvera ľudí v jej presnosť, resp. „odbornosť“, a nezaujatosť (bias) alebo poskytovanú 

ochranu osobných údajov a ich bezpečnosť.31 Čo sa týka posledných, sú spravidla 

chránené podľa GDPR.  

                                                           
29 Bližšie pozri: [online] ALESSANDRO, M. Regulating big data. The guidelines of the Council of Europe in the 
context of the European data protection framework. Computer Law & Security Review. (2017). Alebo aj: 
[online]. White Paper On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust. European 
Comission, Brusel, 2020. Dostupné na https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-
paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf 
30 [online]: [cit. 09.04.2021] ROSS, D. and SURGENOR, V. Artificial Intelligence and Healthcare – FAQ’s. 2019. 
Dostupné na: https://businesslawtoday.org/2019/02/artificial-intelligence-healthcare-faqs/ 
31 Ibid. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://businesslawtoday.org/2019/02/artificial-intelligence-healthcare-faqs/
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V zmysle ods. 35 úvodnej časti GDPR ide o údaje týkajúce sa zdravotného stavu 

dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o jej minulom, súčasnom alebo budúcom 

fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave (napr. informácie o jej zdravotnom 

postihnutí, anamnéze). Tieto údaje v zmysle čl. 9 ods. 1 patria do osobitnej kategórie 

(„sensitive data“) a pri ich spracúvaní je kladený zvýšený dôraz na dodržanie stanoveného 

postupu (napr. vyžiadanie „informovaného súhlasu“, oboznámenie so spôsobmi a účelom 

spracúvania údajov, dobou ich uchovávania, príslušnými subjektívnymi právami pacienta 

a použitie ich iba na tie účely, na ktoré bol tento súhlas daný a pod.).  

Ďalšou sférou života, v ktorej sa aktívne využíva UI, je (UI) marketing. Jeho hlavným 

cieľom je poskytovanie relevantnej reklamy a ponúk na základe aktivít spotrebiteľov. Tu 

dochádza k spracúvaniu informácií, akými sú napr. IP adresa, poloha, záujmy, história 

nákupov a história vyhľadávania spotrebiteľa.32 Je dôležité, aby tieto údaje boli chránené 

pred zneužitím, pretože, okrem iného, ich analýza umožňuje vytvorenie psychologického 

portrétu osoby. 

 

Záver  

V tejto práci som sa zamerala na ochranu osobných údajov v súvislosti s využitím 

umelej inteligencie. Poukázala som na relevantné pramene medzinárodného práva. 

Príslušným právnym predpisom je GDPR, a to nielen v rámci členských štátov EÚ, ale aj 

mimo nich, čo je výsledkom tzv. „bruselského efektu“.  

Stotožňujem sa s názorom, že spomínané nariadenie je najprísnejším právnym 

predpisom o ochrane súkromia a bezpečnosti na svete33 a plní svoju úlohu bez potreby 

zmeny textu. Žiaduce je ale vydávanie usmernení a konkretizácia postupov 

prevádzkovateľov pri použití UI. Dobrou by bola aj diskusia nielen na úrovni politických 

a administratívnych orgánov, ale aj občianskej spoločnosti a akademickej obce.34 

 

 

 

                                                           
32 [online]: [cit. 10.04.2021] What is AI marketing? Dostupné na: 
https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/ai-markeitng 
33[online]: [cit. 09.04.2021]  WOLFORD, B. What is GDPR, the EU’s new data protection law?  Dostupné na: 
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/ 
34 [online]: [cit. 07.04.2021] SARTOR, G. The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 
artificial intelligence. European University Institute of Florence. Brusel: EÚ, 2020. ISBN: 978-92-846-6771-
0. Str. 80. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530 

https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/ai-markeitng
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2020)641530
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