
 

 

Vážený klient, 

 

ako Vaša zodpovedná osoba Vás pravidelne informujeme o aktuálnom dianí v oblasti ochrany osobných 

údajov. 

 

Tentokrát by sme Vám radi dali do pozornosti aktualizáciu súhlasu so spracúvaním osobných údajov detí 

a žiakov. Oblasť ochrany osobných údajov nie je stavom, ale práve naopak neustále sa rozvíjajúcim 

procesom. Na jeho vývoj ma vplyv legislatíva, usmernenia a odporúčania dozorného orgánu, ktorým je 

Úrad na ochranu osobných údajov SR, ale aj samotná aplikačná prax. 

 

Práve aplikačná prax preukázala, že prevádzkovatelia, ktorí majú v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov status škôl a školských 

zariadení, spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (detí a žiakov) na nižšie uvedené účely na inom 

právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby.  

 

Berúc do úvahy uvedenú skutočnosť sme z dokumentu ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ 

odstránili nasledujúce tri body: 

 

ad1)      Súhlasím  /          Nesúhlasím s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je 

nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na 

výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach;      

 

Aplikačná prax potvrdená Úradom na ochranu osobných údajov SR preukázala, že prevádzkovatelia nie 

sú oprávnení vyhotovovať a uskladňovať kópie zdravotného preukazu žiaka, nakoľko nedisponujú 

relevantným právnym základom. Škola, v postavení prevádzkovateľa, má v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. 

a) zákona č. 245/2008 Z. z. oprávnenie spracúvať osobné údaje žiakov v rozsahu: 

a) meno a priezvisko, 

b) dátum a miesto narodenia, 

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa 

nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

d) rodné číslo, 



 

 

e) štátna príslušnosť, 

f) národnosť, 

g) fyzického zdravia a duševného zdravia, 

h) mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej 

diagnostiky. 

 

Z uvedeného vyplýva, že školy sú oprávnené spracúvať všetky vyššie uvedené osobné údaje detí a žiakov, 

pretože je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi“. To ale neznamená, že školy a školské zariadenia môžu vyhotovovať kópie 

zdravotného preukazu. Pokiaľ škola alebo školské zariadenie potrebuje napríklad v rámci školskej akcie 

zdravotný preukaz dieťaťa alebo žiaka, má právo požadovať originál zdravotného preukazu, nakoľko 

„spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej 

osoby“. 

 

ad2)        Súhlasím  / Nesúhlasím  so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, roku 

štúdia žiaka pri zverejňovaní na tablách;  

 

Aplikačná prax potvrdená Úradom na ochranu osobných údajov SR preukázala, že na spracúvanie 

osobných údajov žiakov v rozsahu fotografia, meno, priezvisko, triedy, roku štúdia za účelom ich 

zverejňovanie na tablách, nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. 

 

ad3)        Súhlasím   / Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska a triedy žiaka na webovej 

stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy.  

 

Aplikačná prax potvrdená Úradom na ochranu osobných údajov SR preukázala, že prevádzkovatelia, ktorí 

majú status škôl a školských zariadení môžu vo svojich vnútorných priestoroch uverejňovať osobné údaje 

detí. V danom prípade, možno účel spracúvania osobných údajov vymedziť ako propagáciu 

prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sleduje 

prevádzkovateľ, konkrétne propagácia prevádzkovateľa. Aj v tomto prípade je potrebné vziať do úvahy 

zásadu minimalizácie údajov, z ktorej vyplýva, že prevádzkovateľ môže spracúvať len tie osobné údaje, 

ktoré sú nevyhnutné na daný účel. Vzhľadom na stanovený účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať 

osobné údaje dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno, priezvisko, trieda, škola, vek, fotografia, literárne, 

výtvarne diela, respektíve ručné práce.  



 

 

 

Avšak, pre prípad zverejnenia uvedených osobných údajov na webovej stránke, je prevádzkovateľ naďalej  

povinný vyžiadať si súhlas so spracúvaním osobných od dotknutých osôb. Z tohto dôvodu zostáva súhlas 

so spracúvaním osobných údajov na daný účel nedotknutý. Pre lepšiu predstavu Vám zasielame aktuálne 

znenie predmetného bodu: ,,        Súhlasím   /  Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska a 

triedy žiaka na webovej stránke školy”. 

 

Berúc do úvahy všetko vyššie uvedené sme pre Vás vypracovali dokument ,,Jednostranné vyhlásenie 

prevádzkovateľa“, ktorý je potrebné preložiť dotknutým osobám – plnoletým žiakov, zákonným 

zástupcom maloletých detí a žiakov. Prostredníctvom príslušného vyhlásenia oboznámite dotknuté 

osoby, že na vyššie uvedené súhlasy sa neprihliada, nakoľko ako prevádzkovateľ spracúvate osobné 

údaje dotknutých osôb na inom právnom základe. Môžete tak urobiť napríklad rozposlaním na e-

mailové adresy. 

 

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti skutočnosť, že súhlasy so spracúvaním osobných 

údajov, ktoré ste do tohto času získali ostávajú v platnosti, avšak s tým, že na vyššie uvedené body 

sa prihliadať nebude. V prípade nástupu nových žiakov v priebehu školského roka Vás prosíme, aby 

ste kontaktovali svoju zodpovednú osobu, ktorá Vám následne zašle aktualizovaný súhlas.  

 

S úctou 

 

osobnyudaj.sk, s.r.o. 

Mgr. Veronika Szabová, právnik 

 


