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VEC: Stanovisko zodpovednej osoby  

 
Vážený klient, 

 

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

v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti. 

 

Dňa 15. januára 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,školský zákon“). Predmetnou novelou školského zákona sa 

rozšíril rozsah osobných údajov, ktoré majú školy právo spracúvať o deťoch a žiakoch. 

 

Radi by sme Vašu pozornosť upriamili na ust. § 11 ods. 6 školského zákona. 

 

V súlade s ust. § 11 ods. 6 školského zákona platí, že školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať 

osobné údaje o deťoch a žiakoch 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, 
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g) fyzického zdravia a duševného zdravia, 

h) mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,  

i) rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti, 

j) výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania, 

k) výsledky zo súťaží a olympiád, 

l) podobizne a obrazové snímky. 

 

Z uvedeného ustanovenia školského zákona teda vyplýva, že osobné údaje o deťoch a žiakoch v uvedenom rozsahu 

spracúvate na základe oprávnenia, ktoré Vám priznáva školský zákon, teda pri výkone verejnej moci zverenej Vám, 

ako prevádzkovateľovi. Predmetné osobné údaje teda spracúvate na základe článku 6 bodu 1. písm. e) 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov, respektíve na základe ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane 

osobných údajov a na takéto spracúvanie nepotrebujete od zákonných zástupcov detí získavať súhlas so 

spracovaním osobných údajov. 

 

Na tomto mieste si Vám ale dovoľujeme dať do pozornosti, že v prípade: 

- výsledkov zo súťaží a olympiád, 

- podobizní a obrazových snímok detí a žiakov  

aj naďalej musíte disponovať súhlasom so spracúvaním osobných údajov zákonného zástupcu maloletého dieťaťa 

alebo žiaka a súhlasom so spracúvaním osobných údajov plnoletého žiaka.  

 

Bez ohľadu na novelu školského zákona je nevyhnutné, aby ste na vyhotovenie, zverejnenie či poskytnutie fotografií 

a videozáznamov detí a žiakov a výsledkov zo súťaží a olympiád mali súhlas so spracúvaním osobných údajov.  

 

Chápeme, že si teraz kladiete otázku: ,,Školský zákon nám udeľuje právo získavať a spracúvať osobné údaje detí 

a žiakov ale zároveň musíme mať súhlas na spracúvanie výsledkov zo súťaží a olympiád a fotografií a videozáznam 

detí a žiakov? Tak aký je rozdiel medzi fotografiou či výsledkami zo súťaže a napríklad menom a priezviskom?“ 

 

Odpoveď spočíva v účele spracúvania. Školský zákon jednoznačne zakotvuje, že osobné údaje detí a žiakov môžu školy 

a školské zariadenia spracúvať za účelom výchovy a vzdelávania. No v prípade, ak fotografie, videozáznamy či 

výsledky zo súťaží a olympiád zverejníte na svojom webovom sídle, na facebookovom či instagramovom profile, alebo 

ich poskytnete inému subjektu, napríklad sponzorovi, obchodnému partnerovi či zriaďovateľovi, tak už účel 

spracúvania osobných údajov nespočíva vo výchove a vzdelávaní, ale v propagácií Vás ako prevádzkovateľa.  



 

 

Z uvedeného vyplýva, že za účelom vyhotovenia, zverejnenia či poskytnutia fotografií a videozáznamov detí a žiakov 

a výsledkov zo súťaží a olympiád musíte disponovať súhlasom so spracúvaním osobných údajov zákonného 

zástupcu maloletého dieťaťa alebo žiaka, prípadne súhlasom so spracúvaním osobných údajov plnoletého žiaka (ak 

je žiak plnoletý).  

 

Spomínaná novela školského zákona sa dotkla aj ust. § 11 ods. 6 písm. b) školského zákona, ktorý vymedzuje okruh 

osobných údajov zákonných zástupcov, ktoré majú školy a školské zariadenia právo spracúvať. Po novele školského 

zákona majú školy a školské zariadenia právo získať a spracúvať o zákonných zástupcoch detí a žiakov tieto osobné 

údaje: 

a) titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

b) spôsobilosť na právne úkony, 

c) adresa bydliska a druh pobytu, 

d) zákaz pobytu, 

e) kontakt na účely komunikácie, 

f) dosiahnuté vzdelanie. 

 

Z uvedeného ustanovenia školského zákona teda vyplýva, že osobné údaje o zákonných zástupcov detí a žiakov v 

uvedenom rozsahu spracúvate na základe oprávnenia, ktoré Vám priznáva školský zákon, teda pri výkone verejnej 

moci zverenej Vám, ako prevádzkovateľovi. Predmetné osobné údaje teda naďalej spracúvate na základe článku 6 

bodu 1. písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, respektíve na základe ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona 

o ochrane osobných údajov a na takéto spracúvanie nepotrebujete od zákonných zástupcov získavať súhlas so 

spracovaním osobných údajov. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svoju zodpovednú osobu. 

 

S úctou 

Tím osobnudaj.sk, s.r.o. 

 

 

 

 

 


