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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov túto 

smernicu o ochrane osobných údajov na UK.  

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

Čl. I 

Vymedzenie kontextu a účelu smernice 

(1) UK pri plnení povinností a dôležitých úloh vo verejnom záujme vyplývajúcich z jej 

poslania verejnej vysokej školy spracúva osobné údaje.  

(2) UK rešpektuje právo na ochranu osobných údajov1 a pri spracúvaní osobných údajov 

dodržiava povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi.2 

(3) Ochrana osobných údajov je súčasťou politiky informačnej bezpečnosti UK a zohľadňuje 

špecifickosť osobných údajov z hľadiska potreby ich osobitnej a zvýšenej ochrany. 

(4) Táto smernica definuje 

a) zásady, ktorými sa UK pri spracovávaní osobných údajov riadi; 

b) základnú zodpovednosť za ochranu osobných údajov na UK; 

c) základnú organizáciu ochrany osobných údajov na UK; 

d) oblasti, ktoré bližšie upravia vnútorné predpisy UK vykonávajúce opatrenia na 

zabezpečovanie ochrany osobných údajov.3 

Čl. II 

Zásady spracúvania osobných údajov na UK 

(1) Pri spracovávaní osobných údajov UK dodržiava zásady:4 

a) zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti; t. j. osobné údaje sú spracovávané 

zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe; 

b) obmedzenia účelu; osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené 

a legitímne účely a  nesmú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný 

s týmito účelmi; 

                                                      
1 Čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a čl. 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
2 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) (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 Napr. Interná politika ochrany osobných údajov.  
4 Čl. 5 GDPR. 



c) minimalizácie údajov; osobné údaje, ktoré UK spracováva sú primerané, relevantné 

a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa osobné 

údaje spracovávajú;  

d) správnosti údajov; osobné údaje, ktoré UK spracováva sú obsahovo správne a podľa 

potreby aktualizované; UK príjme opatrenia na to, aby sa osobné údaje, ktoré sú 

nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracovávajú, vymazali alebo opravili; 

e) minimalizácie uchovávania; osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje 

identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým to je potrebné na účely, na ktoré sa 

osobné údaje spracúvajú;  

f) primeranej ochrany; osobné údaje sú spracovávané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú 

bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným 

spracovávaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom 

primeraných technických alebo organizačných opatrení. 

(2) Podrobnosti o zabezpečovaní súladu so základnými zásadami spracúvania osobných údajov 

sa upravia vo vykonávacom predpise k tejto smernici (ďalej len „Interná politika ochrany 

osobných údajov“).  

Čl. III 

Vymedzenie základných pojmov 

(1) V tejto smernici sa používajú pojmy v tom zmysle, ako sú  definované v čl. 4 GDPR alebo 

nasledujúcim spôsobom: 

a) poverený prorektor je prorektor, do ktorého kompetencie zveruje rektor UK celkovú 

zodpovednosť za agendu ochrany osobných údajov na UK, spravidla ide o prorektora 

pre knižničné a informačné služby, ak rektor nerozhodne inak. (ďalej len „poverený 

prorektor“); 

b) zodpovedná osoba (DPO) je zamestnanec UK, ktorý bol ustanovený do funkcie 

zodpovednej osoby povereným prorektorom a riaditeľom Centra informačných 

technológií UK, čo zahŕňa zároveň aj oznámenie kontaktných údajov tejto osoby Úradu 

na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“), vylúčenie konfliktu záujmov a 

preverenie kvalifikácie zodpovednej osoby, ako aj záväzok zodpovednej osoby riadne 

vykonávať jej postavenie a úlohy podľa čl. 38 a čl. 39 GDPR (ďalej len „zodpovedná 

osoba UK“); 

c) zodpovedná osoba fakulty alebo samostatne hospodáriacej súčasti UK je zamestnanec 

UK alebo externý spolupracovník UK, ktorý koordinuje agendu ochrany osobných 

údajov na príslušnej fakulte alebo samostatne hospodáriacej súčasti UK a podlieha 

pokynom a riadeniu Zodpovednej osoby UK, pričom jej kontaktné údaje nemusia byť 

oznámené úradu (ďalej len „koordinátor ochrany osobných údajov“); 

d) UK je Univerzita Komenského v Bratislava, čo zahŕňa všetky oficiálne zriadené5 fakulty 

a samostatne hospodáriace súčasti UK spracúvajúce osobné údaje na účely vymedzené 

Univerzitou Komenského, ktoré sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia 

zverejnených na webovej stránke6; 

                                                      
5 Štatút UK. 
6 https://www.uniba.sk/oou 

 



e) prijaté opatrenia predstavujú vnútorný systém ochrany osobných údajov UK tvorený 

najmä vecne príslušnými vnútornými predpismi UK,7 prijatými technickými 

a organizačnými opatreniami, pokynmi UK a úkonmi vykonávanými zodpovednou 

osobou UK a koordinátormi ochrany osobných údajov určenými na zabezpečovanie 

ochrany osobných údajov (ďalej len „prijaté opatrenia“). 

Čl. IV 

Zodpovednosť za ochranu osobných údajov 

(1) Za úroveň ochrany osobných údajov na UK zodpovedá ako štatutárny orgán rektor UK. Za 

tvorbu, preskúmavanie, aktualizovanie prijatých opatrení zodpovedá poverený prorektor. 

(2) Za úroveň ochrany osobných údajov a dodržiavanie prijatých opatrení na fakulte UK alebo 

samostatne hospodáriacej súčasti UK zriadenej podľa platného Organizačného poriadku 

UK zodpovedá v rozsahu svojej riadiacej pôsobnosti dekan fakulty alebo riaditeľ 

samostatne hospodáriacej súčasti. 

(3) Podrobnosti o zodpovednosti a úlohách pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov na UK 

sa upravia v metodickom usmernení.  

(4) Povinnosť dodržiavať prijaté opatrenia sa v primeranej miere vzťahuje aj na zamestnancov 

UK, študentov UK, externých spolupracovníkov, akademickú samosprávu, Správnu radu 

UK, zmluvných partnerov UK a zamestnancov tretích strán, ktoré majú prístup k osobným 

údajom spracúvaným na UK; povinnosť oboznámiť príslušné okruhy príjemcov osobných 

údajov s povinnosťami vyplývajúcimi z prijatých opatrení a zabezpečiť kontrolu ich 

dodržiavania má zodpovedná osoba UK a koordinátor ochrany osobných údajov.  

(5) Zamestnanec UK 

a) môže spracúvať len tie osobné údaje, ktoré potrebuje na výkon svojich pracovných 

povinností a spôsobom zodpovedajúcim účelu ich spracúvania; 

b) je povinný chrániť osobné údaje v okruhu svojej pôsobnosti a spolupracovať pri 

ochrane osobných údajov na UK; 

c) je povinný upozorniť UK na chybné a neaktuálne informácie vo vlastných osobných 

údajoch, ktoré UK spracúva a poskytnúť informácie potrebné na ich opravu, resp. 

aktualizáciu. 

(6) Študent UK je povinný 

a) chrániť osobné údaje v okruhu svojej pôsobnosti a spolupracovať so zodpovednou 

osobou UK pri ochrane osobných údajov na UK; 

b) upozorniť UK na chybné a neaktuálne informácie vo vlastných osobných údajoch, ktoré 

UK spracováva a poskytnúť informácie potrebné na ich opravu, resp. aktualizáciu; 

c) dodržiavať prijaté opatrenia v rozsahu, v ktorom sa naňho vzťahujú. 

(7) Iná osoba s prístupom k osobným údajom UK je povinná 

                                                      
7 Napr. Interná politika ochrany osobných údajov 



a) oboznámiť sa s podmienkami spracúvania osobných údajov na UK v rozsahu, ktorý 

potrebuje na vykonávanie svojich povinností vo vzťahu k UK (napr. absolvovať 

ustanovené školenia alebo školiace programy, či oboznámiť sa s udelenými pokynmi 

a relevantnými vnútornými predpismi UK); 

b) dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov na UK prijaté opatrenia, s ktorými bola 

oboznámená;  

c) dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov na UK individuálne zmluvne dohodnuté 

povinnosti a opatrenia, príp. na základe zmluvy individuálne vydané právne záväzné 

pokyny upravujúce podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov pre osobu 

s prístupom k osobným údajom, a to najmä ak ide o zmluvy o spracúvaní osobných 

údajov uzatvorené podľa čl. 28 ods. 3 GDPR. 

DRUHÁ ČASŤ 

Organizácia ochrany osobných údajov 

Čl. V 

Personálne zabezpečenie a kompetencie 

(1) Poverený prorektor 

a) zodpovedá za celkovú koncepciu ochrany osobných údajov na UK, čo zahŕňa najmä 

tvorbu, preskúmavanie, kontrolovanie, prehodnocovanie, zmeny a aktualizáciu 

prijatých opatrení;   

b) raz ročne predkladá členom Vedenia UK výročnú správu o stave ochrany osobných 

údajov na UK; 

c) koordinuje riešenie problémov vrátane závažných prípadov porušenia ochrany 

osobných údajov8 s vplyvom alebo významom pre viaceré fakulty UK alebo samostatne 

hospodáriace súčasti UK  a vhodným spôsobom informuje o nich Vedenie UK; 

d) vydáva metodické usmernenia s internou právnou záväznosťou bližšie upravujúce a 

vysvetľujúce prijaté opatrenia na základe tejto smernice; 

e) vydáva záväzné pokyny pre príjemcov osobných údajov alebo sprostredkovateľov 

spracúvajúcich osobné údaje v mene UK, pričom je oprávnený delegovať túto 

právomoc aj na iné osoby v rámci UK, najmä DPO a riaditeľa Centra informačných 

technológií UK. 

(2) Dekan fakulty UK alebo vedúci samostatne hospodáriacej súčasti UK alebo nimi poverení 

členovia vedenia danej súčasti UK 

a) plnia úlohy a zabezpečujú realizáciu prijatých opatrení v rámci svojej riadiacej 

pôsobnosti na úrovni fakulty UK alebo samostatne hospodáriacej súčasti UK;  

                                                      

8 Podľa čl. 4 ods. 12 GDPR je „porušenie ochrany osobných údajov“ porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhod-

nému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prená-

šajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim. 
 



b) zabezpečuje súčinnosť fakulte UK alebo samostatne hospodáriacej súčasti UK pri 

riešení problémov s ochranou osobných údajov, vrátane poskytovania všetkých 

podkladov a informácií potrebných pre monitorovanie súladu s GDPR zodpovednej 

osobe UK; 

c) poskytuje na vyžiadanie poverenému prorektorovi a zodpovednej osobe UK aktuálne 

a pravdivé informácie o stave ochrany osobných údajov v rámci organizácie vo svojej 

riadiacej pôsobnosti;  

d) vytvára a obsadzuje z vlastných personálnych zdrojov funkciu koordinátora ochrany 

osobných údajov, ktorého podporuje v nezávislom výkone úloh ustanovených 

v metodickom usmernení. 

Čl. VI 

Zodpovedná osoba UK 

(1) UK určí vždy minimálne jednu zodpovednú osobu UK9 a vytvorí jej podmienky na 

činnosť.10 Ak si to rozsah úloh pri ochrane osobných údajov na UK vyžiada, UK môže 

poveriť vykonávaním týchto úloh ďalšie osoby, ktoré bude riadiť zodpovedná osoba UK. 

(2) Zodpovedná osoba UK je najvyššou odbornou autoritou v oblasti ochrany osobných údajov 

na UK v zmysle článku 38 GDPR. 

(3) Zodpovedná osoba UK plní úlohy podľa čl. 39 GDPR, konkrétne 

a) vypracovávanie koncepčných, prevádzkových a metodických materiálov 

o spracovávaní osobných údajov na UK; 

b) analýza a návrhy zmien legislatívy UK v súvislosti s ochranou osobných údajov; 

c) konzultácie o podmienkach ochrany osobných údajov v zmluvách uzatváraných UK; 

d) analýza procesov spracúvania údajov v súvislosti so zmenami existujúcich 

a zavádzaním nových informačných systémov na UK alebo zmenami týkajúcimi sa 

celkových podmienok spracúvania osobných údajov (napr. rozširovanie účelov 

spracúvania osobných údajov, zmeny dodávateľov s postavením sprostredkovateľa UK 

a pod.); 

e) riešenie problémov súvisiacich so spracovávaním osobných údajov na UK (analýzy, 

riešenia bezpečnostných incidentov, žiadosti, sťažnosti); 

f) príprava materiálov pre prorektora a Vedenie UK (napr. správy o závažných 

bezpečnostných incidentoch, výročné správy o stave ochrany osobných údajov na UK); 

g) metodické vedenie a riadenie koordinátorov ochrany osobných údajov;  

h) príprava a vedenie školení zamestnancov a študentov v oblasti informačnej bezpečnosti 

a ochrany osobných údajov; 

i) kontrola dodržiavania legislatívnych požiadaviek a vlastných predpisov pri spracúvaní 

osobných údajov na UK; 

                                                      
9 Čl. 37 GDPR. 
10 Čl. 38 GDPR. 



j) schvaľovanie zmien a doplnení príloh metodického usmernenia bez potreby osobitného 

schvaľovania povereného prorektora. 

k) spolupráca s Úradom na ochranu osobných údajov SR. 

(4) Zodpovedná osoba je pracovníkom Centra informačných technológií a podlieha priamo 

poverenému prorektorovi, pričom môže kedykoľvek prejednávať vážne záležitosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov a dodržiavania GDPR aj priamo s rektorom UK. 

(5) Zodpovedná osoba UK odborne a metodicky riadi koordinátorov ochrany osobných údajov. 

(6) Každá organizačná zložka UK a každý príjemca spracúvajúci na UK alebo v mene UK 

osobné údaje ako príjemca osobných údajov má povinnosť poskytovať zodpovednej osobe 

UK vyžadovanú súčinnosť pri plnení povinností uvedených v odseku 3. 

Čl. VII 

Koordinátori ochrany osobných údajov (DPE) 

(1) Podrobnosti o kreovaní, zodpovednosti a úlohách koordinátorov ochrany osobných údajov 

sa ustanovia v metodickom usmernení. 

(2) Koordinátor ochrany osobných údajov je povinný všestranne podporovať a rešpektovať 

zodpovednú osobu UK pri výkone jej úloh a povinností ustanovených v tejto smernici alebo 

v metodickom usmernení, čo zahŕňa najmä rešpektovanie rád, pokynov a inštrukcií 

zodpovednej osoby UK a poskytovanie požadovanej súčinnosti zodpovednej osobe UK. 

TRETIA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Čl. VIII 

Spoločné ustanovenia 

(1) Rektor splnomocňuje povereného prorektora vypracovať a vydať formou metodických 

usmernení  

a) vykonávacie predpisy k tejto smernici; 

b) štandardy znalostí ochrany osobných údajov pre interných príjemcov osobných údajov 

na UK vo forme školiacich materiálov, testov, prezentácií, e-learningových materiálov 

a vzorových pokynov pre príjemcov osobných údajov; 

c) jednotný spôsob vykonávania interných tréningov a školení zameraných na interných 

príjemcov osobných údajov v rámci UK; 

d) jednotný spôsob vykonávania posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 

35 GDPR a mechanizmus jeho schvaľovania na UK. 

(2) Na žiadosť dekana a/alebo riaditeľa samostatne hospodáriacej súčasti UK, zabezpečí 

zodpovedná osoba UK v spolupráci s Centrom informačných technológií UK a prípadne aj 

Centrom ďalšieho vzdelávania UK školenie pre vybraný okruh zamestnancov UK s cieľom 



vysvetliť GDPR a praktický význam metodických usmernení vydaných na základe tejto 

smernice. 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa Smernica rektora UK č. 2/2006 o ochrane osobných údajov. 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.  

 

V Bratislave 18. septembra 2020 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor 
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