
 

Ochrana osobných údajov študentov fakulty – často kladené otázky 
 

 

 

 

Čo je osobným údajom? 

 

Osobným údajom je údaj, ktorý sa týka určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby, a teda 

sám alebo v spojení s ďalšími údajmi umožňuje jej priamu alebo nepriamu identifikáciu. 

Takýmito údajmi sú napríklad meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, 

podobizne tváre, telefónne číslo mailová adresa, ktorá umožňuje identifikovať dotknutú osobu. 

Osobné údaje sú vymedzené v čl. 4 bod 1 nariadenia GDPR. 

 

 

Ako možno sprístupňovať výsledky skúšania (napr. na nástenke, zverejnenie výsledkov 

s využitím elektronických prostriedkov, či už v AIS2, alebo na stránke katedry, alebo 

prípadne zasielanie mailom)? 

 

Súlad s požiadavkami ochrany osobných údajov v prípade, ak chcete sprístupňovať 

študentom výsledky skúšania s uvedením mena a priezviska, zabezpečí, ak vložíte výsledky 

do systému AIS2. Pokiaľ zasielate výsledky skúšania s uvedením mena a priezviska formou 

mailu, je potrebné to robiť iba individuálne.  

 

V prípade pseudonymizovaných údajov (kódy písomiek) je možné zverejniť výsledky 

skúšania aj na webovej stránke katedry, na nástenke katedry (ústavu), alebo iným spôsobom. 

Podstatné však je, aby išlo iba o také údaje, ktoré neumožňujú študenta identifikovať - 

identifikovať ho môže iba konkrétny vyučujúci „spárovaním“ kódu s konkrétnou osobou. 

V tejto súvislosti pripomíname aj znenie čl. 14 ods. 6 Študijného poriadku PraF UK: 

„Pri akejkoľvek písomnej forme kontroly štúdia (skúšania) musí byť písomný prejav študentov 

označený číslom, bez uvedenia mena a priezviska študenta; s výnimkou tých častí priebežného 

skúšania, pri ktorých všetci študenti súhlasia, aby ich písomný prejav bol označený menom a 

priezviskom.“ Treba však povedať, že to, že všetci skúšaní študenti súhlasia s tým, aby písomky 

neboli označené kódmi, ale ich menami a priezviskami, samo osebe nie je súhlasom so 

spracúvaním osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR. To znamená, že len takýto súhlas 

podľa čl. 14 ods. 6 Študijného poriadku sám osebe neznamená, že môžete sprístupniť výsledky 

hodnotenia písomky bez pseudonymizácie všetkým, ktorí ju písali. 

 

 

Možno študentovi vyhlásiť výsledok jeho skúšania aj v prítomnosti iných študentov? 

 

V prípade ústnych skúšok možno to, že hodnotenie si vypočuje aj iný študent, vnímať 

ako náhodný styk s osobnými údajmi, ktorý nie je považovaný za spracúvanie osobných údajov 

a teda ani za porušenie nariadenia GDPR.  

 

 

 

 



Možno na nástenke katedry / ústavu zverejniť nejaké výstupy z AIS2 (napríklad zoznam 

študentov prihlásených na určitý termín skúšky)? Prípadne, aké údaje na ňom možno 

ponechať a aké odstrániť?  

 

Zoznam študentov prihlásených na skúšku možno zverejniť na dverách kancelárie / na 

nástenke, ale iba tak upravený, že obsahuje iba nevyhnutne potrebné údaje v súlade so zásadou 

minimalizácie údajov podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR – teda meno a priezvisko 

študenta. Ide o postup, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie pedagogického procesu ako súčasti 

plnenia základnej činnosti vysokej školy – na takéto spracúvanie osobných údajov študentov je 

právnym základom plnenie zákonnej povinnosti – čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR). 

Nevyvesujte však prosím zoznam študentov vytlačený z AIS2 obsahujúci 

predchádzajúce hodnotenia a osobné údaje, ktoré na daný účel nie sú potrebné. 

 

 

Ako je to s používaním „šmírakov“ (papierov obsahujúcich už nejaké informácie) na 

účely prípravy študentov na skúške?  

 

Nepoužívajte prosím na účely prípravy študentov na skúške „šmíraky“ obsahujúce 

osobné údaje (napríklad výstupy z AIS2, kópie listín obsahujúcich osobné údaje zamestnancov, 

protokoly originality, kópie posudkov,...). 

 

 

Ako robiť prezenčné listiny (napríklad aj na písomných skúškach)? 

 

Robenie prezenčnej listiny je postup, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie 

pedagogického procesu ako súčasti plnenia základnej činnosti vysokej školy – na takéto 

spracúvanie osobných údajov študentov je  právnym základom plnenie zákonnej povinnosti – 

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. 

 

 

Ak sme mali nejaké súhlasy so spracúvaním osobných údajov, treba ich nahradiť 

novými? 

 

Súhlasy so spracúvaním osobných údajov udelené pred účinnosťou GDPR v zmysle 

ustanovenia § 110 ods. 11 zákona č. 18/2018 Z. z. platia, ale podmienkou je, že musia byť 

v súlade s týmto zákonom a nariadením GDPR. Súhlas podľa GDPR musí byť konkrétny, 

slobodný, informovaný a jednoznačný, pričom subjekt musí byť schopný kedykoľvek 

preukázať, že súhlas so spracovaním osobných údajov mu bol skutočne udelený.  

Informovaný súhlas podľa GDPR musí obsahovať:  

• označenie prevádzkovateľa; 

• účel každej spracovateľskej operácie, na ktorú sa vyžaduje súhlas dotknutej 

osoby; 

• aký typ údajov bude spracúvaný; 

• existencia práva odvolať súhlas dotknutej osoby; 

• existencia automatizovaného rozhodovania podľa článku 22 GDPR; 

• potenciálne vykonávanie cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích 

krajín, ktorým nebolo vydané rozhodnutie o primeranej ochrane. 

To, že dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, však neznamená, 

že ich nemožno ďalej spracúvať, pokiaľ existuje niektorý z ďalších dôvodov spracúvania 

osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR (napr. zákonná povinnosť podľa zákona 



o vysokých školách alebo oprávnený záujem fakulty uchovávania osobných údajov pre potreby 

potenciálneho súdneho konania). 

 

 

 


