
 

Strana 1 z 3 
 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov s ohľadom na 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)  

pre prevádzkovateľa: 

Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo, Slovenská republika. IČO: 

48412741, DIČ: 2120124336. Riaditeľ: Šusterová Slavomíra 

 (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“) 

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných 

údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských zariadení je 

právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných 

osobných údajov pre potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných 

údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 

spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona 

preto nepotrebujete súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ informuje zákonného zástupcu žiaka, že 

v zmysle zákona §11 ods. 6 č. 245/2008  Z.z.  zákon o výchove vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné 

údaje 

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum a miesto narodenia, 

3. bydlisko, 

4. rodné číslo, 

5. štátna príslušnosť, 

6. národnosť, 

7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 

8.mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej 

diagnostiky, 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa 

zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie). 

 

Čo sa týka poskytovania takto získaných osobných údajov: 

a) pri pedagogickej dokumentácii - osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú 

do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po skončení 

pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej do vzťahu s pedagogickou dokumentáciou; 

b) v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri - tieto nie sú verejne prístupné, keďže 

centrálny register je neverejný a Ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu 

dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, koho na to splnomocňuje osobitný zákon, a tiež iba v rozsahu 

potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o štátnej štatistike, zákona 

o vysokých školách, zákona zdravotných poisťovniach, atď.) Osobné údaje vedené v centrálnom registri 

sprístupňuje Ministerstvo školstva nasledovným osobám: 

• školám a školským zariadeniam, 

• zriaďovateľom, 

• orgánom štátnej správy v školstve, 
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• iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, Štatistickému úradu, 

Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a vysokým školám na účely plnenia ich 

úloh, na základe písomnej dohody medzi Ministerstvom školstva a týmto subjektom, 

a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a na účely: 

 

o zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských 

o zariadeniach, 

o overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného 

o predpisu, 

o overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na 

o štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové 

o účely, 

o zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného 

o dôchodkového sporenia alebo plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 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) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca si je 

vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, na základe jasne prejavenej vôle,  z titulu spracúvania osobných údajov 

svojho dieťaťa, prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008  Z.z o 

výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  udeľuje súhlas:  

 

1. s poskytnutím kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej 

pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, 

súťažiach a iných školských podujatiach                                                     ÁNO      NIE 

2. s uvedením osobných údajov dieťaťa na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže 

v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do 

jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku          ÁNO      NIE 

3. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov dieťaťa:  meno, priezvisko, trieda, škola pre 

ubytovanie, cestovné zľavy na školských výletoch, kurzoch, plenéroch, festivaloch, iných 

školských, mimoškolských a medzinárodných akciách                    ÁNO      NIE 

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov v rozsahu dieťaťa:  meno, priezvisko, trieda, škola 

pre zľavy do múzea, divadla, kina, filharmónie a iných inštitúcií, navštívených počas školských, 

mimoškolských a medzinárodných akcií                                        ÁNO      NIE 

5. uverejňovaním literárnych, hudobných, tanečných a výtvarných prác, výsledkov tvorivej činnosti  

v rozsahu: s uvedením mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy, v regionálnej 

tlači, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike                                 ÁNO    NIE 

6. s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov dieťaťa dosiahnutých 

v rôznych školských, mimoškolských a medzinárodných akciách a súťažiach na webovej stránke 
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školy, na webovom sídle MŠVVaŠ SR v regionálnej tlači, na nástenkách umiestnených v škole, 

v školskej kronike, v printových alebo elektronických médiách                             ÁNO      NIE 

7. uverejňovaním osobných údajov dieťaťa v rozsahu: fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka 

zo školských mimoškolských a medzinárodných akcií a súťaží na webovej stránke školy, 

v regionálnej tlači, v printových alebo elektronických médiách                         ÁNO      NIE 

8. uverejňovaním osobných údajov dieťaťa v rozsahu: fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka 

zo školských mimoškolských a medzinárodných akcií a súťaží na webovej stránke 

www.facebook.com a webovej stránke: www.youtube.com                              ÁNO      NIE 

9. so zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovej stránke školy, 

v rozsahu: meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto 

podujatí                                                                                                 ÁNO      NIE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so 

spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu 

musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 

rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vypisuje zákonný zástupca: 

 

meno a priezvisko dieťaťa*: ................................................................................................... 

 

 

titul, meno a priezvisko (zákonného zástupcu): .......................................................................... 

 

 

 

V......................, dňa: ................................      podpis: ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
* dieťaťom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba 

pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje vo vzťahu k svojmu zákonnému 

zástupcovi, alebo fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/

