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Dodatok č. 1 k školskému poriadku 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatok k školskému poriadku upravuje a konkretizuje podmienky spracúvania 

osobných údajov žiakov Súkromnou strednou odbornou školou ochrany osôb a majetku, 

Vranovská 4, 851 01 Bratislava v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 – všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý žiak a zamestnanec je 

povinný oboznámiť sa s Dodatkom č. 1 k školskému poriadku. Dodatok č. 1 sa vzťahuje 

na všetkých žiakov a zamestnancov SSOŠ OOM. 

 

Účinnosť od 25.05.2018 

  



Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto dodatku: 

1. osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa žiakov, zamestnancov a iných osôb, 

na základe ktorých možno žiakov, zamestnancov a iné osoby 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; 

2. spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi 

osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 

štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, 

využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, 

preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez 

ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými 

prostriedkami; 

3. informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú 

prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, 

decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe; 

4. prevádzkovateľom je Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, ktorá 

sama alebo v prípade plnenia si zákonných povinností  spoločne s inými spracúva 

osobné údaje, určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;  

5. biometrické údaje sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického 

spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych 

charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú 

identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre, celkovej fyzickej 

identity alebo daktyloskopické údaje; 

6. pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné 

priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa 

takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a 

organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť 

identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 

 

  



Čl. 1 

Informačné systémy a webová stránka školy 

Škola spracúva osobné údaje žiakov v uvedených informačných systémoch: 

- Databáza žiakov (IS ŽIACI) 

- Účtovné doklady (IS UCTO) 

- Kamerový systém (IS KAM) 

Škola zároveň zverejňuje fotografie žiakov z rôznych podujatí na oficiálnej 

internetovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/, www.nasaskola.sk.  

 

Čl. 2  

Osobné údaje spracúvané o žiakoch 

V IS ŽIACI škola spracúva nasledujúce osobné údaje o žiakoch: 

- meno a priezvisko, 

- dátum a miesto narodenia,  

- bydlisko, 

- rodné číslo, 

- štátna príslušnosť, 

- národnosť, 

- fyzické a duševné zdravie, 

- mentálnu úroveň – výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej 

diagnostiky, 

- identifikáciu zákonných zástupcov žiaka v rozsahu: meno a priezvisko, trvalé 

bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefonický kontakt, e-mailová adresa. 

V IS UCTO škola spracúva nasledujúce osobné údaje o žiakoch: 

- meno a priezvisko, 

- adresa, 

- údaje o bankovom spojení a sumy záväzkov a pohľadávok. 

V IS KAM škola spracúva nasledujúce osobné údaje o žiakoch: 

- biometrické údaje, resp. celková fyzická identita,  

- správanie sa fyzickej osoby. 

Na oficiálnej internetovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/, 

www.nasaskola.sk škola zverejňuje fotografie z rôznych školských podujatí, na ktorých sú 

zachytené biometrické údaje žiakov a zamestnancov školy (resp. tváre a celková fyzická 

identita). 

https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/
https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/


Čl. 3  

Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v IS ŽIACI je zber a vedenie osobných údajov 

uvedených v registri žiakov, klasifikácie, dochádzky, vysvedčenia, materiály žiakov s ŠVVP. 

Účel spracúvania osobných údajov v IS UCTO je spracovanie účtovných dokladov 

spoločnosti 

Kamerový systém IS KAM v areáli a v priestoroch školy, ako aj v triedach školy je 

používaný na účely ochrany majetku, ochrany práv a právom chránených záujmov 

prevádzkovateľa, žiakov alebo tretích osôb. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom IS 

KAM slúži na prevenciu kriminality. Cieľom je zabrániť, resp. predchádzať bezpečnostným 

incidentom, odrádzať od nich, umožniť ich zvládnutie a vyšetrenie a tiež zabezpečiť ochranu 

osôb, majetku a dokumentov proti požiaru, krádeži, neoprávnenému vniknutiu, napadnutiu 

a akýmkoľvek iným hrozbám. Osobné údaje získané prostredníctvom IS KAM sa používajú pri 

vykonávaní dôkazov v správnom, trestnom alebo inom súdnom konaní, v ktorých sú údaje 

získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom konaní.   

Fotografie na oficiálnej internetovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/, 

www.nasaskola.sk sú zverejňované na reklamné (prezentačné) a marketingové účely. 

 

Čl. 4  

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje v IS ŽIACI škola spracúva na právnom základe, ktorým je plnenie 

zákonných povinností školy, vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z.  – zákon o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

Osobné údaje v IS UCTO škola spracúva na právnom základe, ktorým je plnenie 

zákonných povinností školy, vyplývajúcich z nasledujúcich právnych predpisov: 

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,  

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov, 

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Osobné údaje v IS KAM škola spracúva na právnom základe, ktorým je plnenie 

zákonných povinností školy, vyplývajúcich z právnych predpisov, ktorými sú:  

https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/


- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Právny základ zverejňovania fotografií na oficiálnej internetovej stránke školy 

https://ssosoom.edupage.org/, www.nasaskola.sk na reklamné (prezentačné) a marketingové 

účely je súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. 

V prípade nesúhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov zverejňovaním 

fotografií na oficiálnej internetovej stránke školy budú tieto osobné údaje pseudonymizované 

(napr. vystrihnutie z fotografie, začiernenie alebo rozmazanie biometrických údajov dotknutej 

osoby a pod.). 

 

Čl. 5  

Poskytovanie osobných údajov 

Osobné údaje spracúvané v IS ŽIACI škola poskytuje: 

- iným stredným školám pri prestupe žiaka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov, 

- súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe žiadosti príslušných 

orgánov v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, Zákon 

č.  161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok,  

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku 

na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Osobné údaje spracúvané v IS UCTO škola poskytuje oprávneným subjektom v zmysle 

§ 13 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Osobné údaje spracúvané v IS KAM škola poskytuje: 

- súdom a orgánom činným v trestnom konaní, teda príslušníkovi Policajného zboru 

v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo 

operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa osobný údaj získaný prostredníctvom IS KAM 

týka, v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákona č. 

301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 

- orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru v zmysle zákona 

č.311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o 

zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a (napr. Štátna školská inšpekcia, inšpektoráty práce a pod.) 

https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/


Osobné údaje spracúvané na oficiálnej internetovej stránke školy 

https://ssosoom.edupage.org/, www.nasaskola.sk škola poskytuje súdom a orgánom činným 

v trestnom konaní na základe žiadosti príslušných orgánov v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. 

Civilný sporový poriadok a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 

 

Čl. 6  

Sprístupňovanie osobných údajov 

 Osobné údaje spracúvané v IS ŽIACI, IS UCTO a IS KAM sa nesprístupňujú. 

Fotografie zverejnené na oficiálnej internetovej stránke školy 

https://ssosoom.edupage.org/, www.nasaskola.sk sú sprístupnené  

- verejnosti (návštevníkom oficiálnej internetovej stránky) 

 

Čl. 7 

Zverejňovanie osobných údajov 

 Osobné údaje spracúvané v IS ŽIACI, IS UCTO a IS KAM sa nezverejňujú. 

Na oficiálnej internetovej stránke školy https://ssosoom.edupage.org/, www.nasaskola.sk 

sa zverejňujú fotografie z rôznych školských podujatí. 

 

Čl. 8 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín 

 Cezhraničný prenos osobných údajov spracúvaných v IS ŽIACI, IS UCTO a IS KAM 

sa do tretích krajín neuskutočňuje. Fotografie zverejňované na oficiálnej internetovej stránke 

školy https://ssosoom.edupage.org/  sú sprístupnené aj tretím krajinám. 

 

Čl. 9 

Práva žiakov a zákonných zástupcov žiakov  

Žiaci, resp. zákonný zástupca žiaka, má právo vyžadovať prístup k svojim spracúvaným 

osobným údajom, ich opravu, výmaz či obmedzenie ich spracúvania, pokiaľ to nie je v rozpore 

s právnymi predpismi uvedenými v čl. 4. V takom prípade žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, 

kontaktuje zodpovednú osobu. Rovnako môže žiak, resp. zákonný zástupca žiaka vzniesť 

námietky alebo využiť ďalšie práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/
https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/
https://ssosoom.edupage.org/
http://www.nasaskola.sk/
https://ssosoom.edupage.org/


 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

O obsahu dodatku č. 1 k školskému poriadku sú žiaci a zákonní zástupcovia riadne 

informovaní. Oboznámenie žiaci potvrdia podpisom. 

 

 

 

Dodatok č. 1 k školskému poriadku je záväzný pre všetkých žiakov 

školy. Školský poriadok sa stáva platným a záväzným pri jeho zverejnení 

v škole a oboznámení žiakov s jeho ustanoveniami. 

 


