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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

EVIDENCIA DETÍ A ŽIAKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú za účelom vedenia agendy škôl. Agenda obsahuje: 

• Evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú na 

území prevádzkovateľa trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia, 

• Evidencia detí v školskom klube - na poskytnutie finančnej dotácie , 

• Evidencia detí v materskej škole - na poskytnutie finančnej dotácie.  

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

a) ak ide o dieťa, žiaka alebo poslucháča: 

titul , meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto, okres a štát narodenia, 

dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za 

mŕtveho, rodné číslo, pohlavie, národnosť, štátne občianstvo, spôsobilosť na právne úkony, 

rodinný stav, adresa bydliska a druh pobytu, zákaz pobytu, kontakt na účely komunikácie, 

adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy, dátum prijatia, výchovno-vzdelávací program 

a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo pracovisku 

praktického vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich, dosiahnutý stupeň vzdelania a 

dosiahnuté výsledky vzdelávania, počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez 

ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka,  

 

b) ak ide o zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča,  

titul , meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto, okres a štát narodenia, dátum 

a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho, rodné 



Účely spracúvania osobných údajov    

 

číslo, pohlavie, národnosť, štátne občianstvo, spôsobilosť na právne úkony, rodinný stav, 

adresa bydliska a druh pobytu, zákaz pobytu, kontakt na účely komunikácie, dosiahnuté 

vzdelanie. 

 

5. Dotknuté osoby: 

Fyzické osoby jednotlivci: - deti a žiaci, - zákonní zástupcovia detí a žiakov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov 10 

Spravovanie 5 

Výchovno-vzdelávací proces   

Zabezpečovanie 10 

Správy o výsledkoch A –10 

Požiadavky na skvalitnenie 3 

Kontrola hospodárenia 10 

Rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy A – 10 

Koncepcia rozvoja školy, školského zariadenia A – 10 

Prenesený výkon štátnej správy – rozhodnutia o odpustení poplatkov 

v školách a školských zariadeniach 

5 

Prideľovanie finančných prostriedkov  

Súkromným školám 10 

Cirkevným školám 10 

Súkromným školským zariadeniam 10 

Cirkevným školským zariadeniam 10 

Prideľovanie finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny 

10 

Prideľovanie finančných prostriedkov z obcí na záujmové vzdelávanie 

detí (zmluvy) 

10 
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Stravovanie detí a žiakov  

Školské kuchyne a školské jedálne  

Zriaďovanie, zrušovanie 10 

Zabezpečovanie stravovania 5 

Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov 5 

Stravovanie cudzích stravníkov 5 

Poskytovanie priestorov školských jedální na spoločenské podujatia 5 

Školské obvody základných škôl – určovanie A – 10 

Informácie v oblasti výchovy a vzdelávania – spracúvanie 

a poskytovanie 

3 

Nájmy školských budov a miestností, priľahlých školských priestorov, 

školských zariadení – zmluvy 

10 

Žiacke veci  

Školské úrazy 10 

Vzdelávacie akcie, olympiády, súťaže a pod. 5 

Školská dochádzka, povinná školská dochádzka (plnenie, neplnenie) 5 

Orgány školskej samosprávy – spolupráca 5 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa 

nevykonáva.   

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 

predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 

administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  
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10. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje. 

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

Tretie strany Právny základ 

Iný oprávnený subjekt  

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

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). 

Ministerstvo školstva na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

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). 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 


